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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Laatste update van 2018
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Wat een geweldige tijd!

De leskeuken van CCP waar de cateringstudenten
hun praktijklessen moeten volgen is veel te klein
Van 12 tot 18 december is er weer het CCP kamp
voor de 65 studenten. De keuken wordt vergroot en
geweest. Bijna alle CCP kids waren aanwezig en
ook voor een deel uitgerust met nieuwe apparatuur.
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Geitenboerderij

CCP geeft aan de weduwen die door CCP worden gesteund twee geiten om daarmee een basis te leggen
voor het verdienen van eigen inkomsten. Hierdoor
kan de sponsoring in de toekomst wellicht korter
worden doordat de weduwe zelf voor inkomsten kan
zorgen. Het kopen van geiten op de markt is duur.
Daarom gaat CCP een kleine geitenfarm inrichten op
de farm van het landbouw project.

Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Landbouwproject

Bestuursreis 2019

Onder de naam ’Food for Youth’ is CCP bezig het
landbouwproject beter bestendig te maken tegen
droogte en overstromingen. Onder begeleiding van
projectleider Robert Vink moet de CCP farm zo snel
mogelijk winstgevend gaan worden. Naast eenjarige
gewassen zoals mais en soja is CCP ook begonnen
met de teelt van cashewnoten. Op de foto het inzaai-

Op 13 maart gaan we weer met een aantal bestuursleden op werkbezoek bij CCP. We hopen weer veel
kinderen te ontmoeten. Het zou geweldig zijn wanneer u een kaart of liefst een foto van uzelf wilt opsturen naar ons. Voor uw sponsorkind is dat een bijzondere verrassing! Als we uw 06 nummer hebben,
kunnen we indien mogelijk een appje met foto aan u
sturen uit Uganda. Wij geven het nummer niet aan
uw kind.
Voor het adres: zie de kop van deze update.

Sponsorouders gezocht

en van mais, met de hand op de droge vulkanische
grond. Met hulp van de Koppert Foundation wordt
ook gewerkt aan het boren en aanleggen van een
eigen watervoorziening.

Sporten verbroedert
Het geld voor een sportveld voor CCP is dankzij de
Hans van Bokkem Foundation binnen. De aankoop
en inrichting van een CCP sportveld voor de studenten van de vocational trainingen is werkelijkheid aan
het worden! Het wachten is nu op de bestemmingsplan procedure van (traag werkende) overheid….

We zoeken 40
nieuwe sponsors. W aarom
40? Omdat we
door het afhaken van oudere
sponsors gezakt zijn naar 260 gesponsorde kinderen. Om de staf en het vervoer efficiënt te kunnen
inzetten zouden we weer terug moeten groeien naar
300 kinderen. Denk ook eens aan uw eigen (klein-)
kinderen. Of misschien kunt u wel een extra kind
sponsoren? De beste manier is uw eigen mond tot
mond reclame. Door de jaren heen hebben meer dan
1000 kwetsbare kinderen een toekomst kunnen opbouwen.
U/jij bent onze beste ambassadeur!
Wie doet er mee? Op de website staan de gegevens.
We stellen u voor aan:

Mark is 7 jaar oud. Zijn vader overleed in 2012. Hij
is enig kind en woont bij zijn oma. De familie is erg
arm. Mark zit in groep 3.

Isha is 7 jaar oud. Haar vader is overleden in 2017.

Haar moeder bleef achter met 5 kinderen, 2 jongens
en 3 meisjes. De familie is erg arm. Isha zit in groep
3.

Witney is 4 jaar oud, zijn vader overleed in 2018.

Zijn moeder bleef achter met 9 kinderen, 2 jongens
en 7 meisjes. Witney is de jongste van het gezin. De
familie is erg arm. Witney zit in groep 3.

Zowel op onze website als in de update laten wij geen fo-

Tweede sponsorreis
Na het succes van de eerste sponsorreis zijn we al
weer bezig met de voorbereiding van de tweede reis.
De 13-daagse reis zal plaats vinden van 16 tot 28
oktober 2019. We hebben op dit moment nog enkele plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!
We hebben plaats voor maximaal 12 deelnemers.
Het is een geweldige ervaring om je eigen sponsorkind in zijn of haar eigen omgeving te ontmoeten.
Lyda en Fred Meijer zullen als reisleiders meegaan.
Naast een uitgebreid bezoek aan CCP zullen we ook
twee dagen op Safari gaan in het Murchison Natural
Park.
Vraag het programma en informatie aan bij:
fred.meijer@ccp-uganda.org

to’s zien van de kinderen in verband met hun privacy. Uiteraard kunt u wel een foto opvragen en ontvangt u altijd
foto’s en brieven van uw sponsorkind. Op de foto staan
willekeurige kinderen.

Kijk op onze website WWW.CCP-UGANDA.ORG voor achtergronden van de kinderen op de wachtlijst.
Verder vindt u op onze site en op onze Facebook pagina leuke filmpjes over het werk van CCP!
N.B. Vergeet u niet (email-)adreswijzigingen aan ons door te geven!!

