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 Laatste update van 2018 
 
Aan het eind 
van dit jaar 
willen we 
iedereen die 
het werk 
van CCP mo-
gelijk heeft 
gemaakt 
heel harte-
lijk bedan-
ken. Dankzij 
onze trouwe 
sponsors en 
de vele ex-
tra giften 
voor pro-
jecten heb-
ben we weer 
heel veel 
kwetsbare 
wezen en 
weduwen 
kunnen hel-
pen.  
Zo konden 
we door ex-
tra giften 
geiten geven 
aan wedu-
wen, kin-

deren met HIV konden we extra voeding, vitamines 
en zorg geven en tijdens de hongersnood kregen 
arme families voedselhulp. We konden kinderen uit 
probleemsituaties in kostscholen plaatsen en als klap 
op de vuurpijl mochten alle kinderen naar het Kerst-
kamp. 
 
Wat een geweldige tijd! 
 
Van 12 tot 18 december is er weer het CCP kamp 
geweest.  Bijna alle CCP kids waren aanwezig en 
hebben met volle teugen genoten. Iedere dag 3 ech-
te maaltijden, sport en spel, workshops, vakantie-
bijbelschool en veel plezier met elkaar maken. Ook 
was er ruimte voor een medische check up voor de 
kids. Dit blijkt ieder jaar geen overbodige luxe te 
zijn.  

Voor het eerst werd het kamp gehouden in de eigen 
technische school van CCP en het meiden hostel dat 
daarnaast ligt. Dit heeft gezorgd voor de nodige kos-
tenbesparing, waardoor het kamp niet ingekort hoef-
de te worden. Ook in 
Uganda stijgen alle 
kosten, met name van 
voeding. Namens de 
kinderen van CCP: 
hartelijk dank!  
 
Het thema was: shi-
ning like a star naar 
aanleiding van Fil. 
2:15.  
 
Mocht u nog geen Kerstgift hebben over gemaakt, dan kunt 
u dat alsnog doen door €25 over te maken naar onze reke-
ning onder vermelding ‘kerstcamp’.  
 
 
Aan de slag! 
 
Stichting De Wilde Ganzen heeft drie van onze pro-
jectaanvragen goedgekeurd. Dit betekent dat we  
aan de slag kunnen met  het werven van fondsen 
voor de drie projecten die we hieronder kort noe-
men. Dankzij eerdere berichten en door de meldin-
gen op Facebook is bijna al het benodigde geld bin-
nen. Dit geld gaat in de eerste week van januari 
naar de Wilde Ganzen en zij vermeerderen de op-
brengst met een 
premie van maar 
liefst 50%! 
De drie projecten op 
een rijtje: 
 
 Keukenreno-

vatie 
 
De leskeuken van CCP waar de cateringstudenten 
hun praktijklessen moeten volgen is veel te klein 
voor de 65 studenten. De keuken wordt vergroot en 
ook voor een deel uitgerust met nieuwe apparatuur. 
Nog nodig: €800,= 
 
 Huisjesproject 
 
We gaan weer 5 huis-
jes bouwen voor de 
allerarmste weduwen. 
Vier zijn er al gefinan-
cierd.  
Nog nodig: €2500,= 
 
 
 Geitenboerde-

rij 
 
CCP geeft aan de weduwen die door CCP worden ge-
steund 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. 
 

Secretariaat CCP:  
Corrie de Groot - Waterlinie 52 
2965 CC Nieuwpoort Nederland  

0184-633444 (na 18.00 u) 
E-mail: info@CCP-Uganda.org  
Website: www.ccp-uganda.org 

Fb:www.facebook.com/ccp.uganda 
Postgiro: NL88INGB0000077491 

Bank (Rabo): NL40RABO0307425800 
Stichting Christian Childcare  

Programme te Berkel en Rodenrijs.  
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Landbouwproject 
 
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-

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 studen-
ten van de vocational trainingen is werkelijkheid aan 
het worden! Het wachten is nu op de bestemmings-
plan procedure van (traag werkende) overheid…. 

 
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 enke-
le plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!  
We hebben plaats voor maximaal 12 deelnemers. 
Het is een geweldige ervaring om je eigen sponsor-
kind 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 
 
 

Bestuursreis 2019 
 
Op 13 maart gaan we weer met een aantal bestuurs-
leden op werkbezoek bij CCP. We hopen weer veel 
kinderen te ontmoeten. Het zou geweldig zijn wan-
neer u een kaart of liefst een foto van uzelf wilt op-
sturen naar ons. Voor uw sponsorkind is dat een bij-
zondere 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. 
 
Sponsorou-
ders ge-
zocht 
 
We zoeken 40 
nieuwe spon-
sors. Waarom 
40? Omdat we 
door het afha-
ken van oudere 
sponsors gezakt zijn naar 260 gesponsorde kin-
deren. 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 op-
bouwen.   
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-

to’s zien van de kinderen in verband met hun privacy. Ui-
teraard 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!! 


