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Sara, Godfrey en landslides 
 
De moeder van Sara en Godfrey, twee van onze CCP 
kinderen, is weduwe geworden door een landslide. 
Landslides komen door de ongewoon heftige regens 
steeds meer voor in het gebied rond Mount Elgon. 
Haar man die op dat moment in het ziekenhuis lag, 
werd met ziekenhuisje en al meegesleurd in een 
modderstroom en kwam om het leven.  

Het gezin moest noodgedwongen ergens anders een 
woonplaats vinden. Nu huurt zij een armmoedig on-
derkomen weg van de berghelling, weg van het ge-
vaar. Bij dit alles laat haar gezondheid bovendien 
sterk te wensen over. Zij heeft last van elefantiasis, 
hoge bloeddruk en maagklachten. Toch bakt ze Cha-
pati’s, een soort pannenkoeken, voor een school om 
inkomen te verwerven. CCP steunt haar bovendien 
doordat ze meedoet in het geitenproject. Alleen zijn 
haar geiten onlangs gestolen en wacht ze op ingrij-
pen van de politie. Een sterke vrouw die veel tegens-
lagen kent. Nu moet ze haar gehuurde onderkomen 
ook uit! Hoe zal het verder met haar gaan en met 
Sara en Godfrey? CCP zet haar op de lijst van ons 
huisjes project. U ziet dat u, door een kind te gaan 
sponsoren, veel meer doet dan alleen schoolgeld 
betalen. U redt een hele familie! Op de foto bezoekt 
social worker Betty de weduwe. 

Een ‘tweede huis’ in Uganda? 
 
In oktober hebben we, mede namens de donors, vijf 
huisjes feestelijk mogen openen. Op de foto rechts-
boven ziet u Elvis Wolenzo met zijn tante. Ze zijn 
dolgelukkig met het nieuwe huis. De openingshande-
ling werd verricht door een van onze sponsors uit 
Slowakije samen met de weduwe. Elvis is volledig 
wees en is bij de geboorte besmet met HIV . 
 

We hebben van De Wilde Ganzen toestemming ge-
kregen om met hun hulp bin-
nen hetzelfde contract nog 2 
huizen te bouwen. De finan-
ciering hiervoor is al rond.  
Deze bouw start begin volg-
den jaar. Hiermee staat het aantal gebouwde huisjes 

op 25!!  
Daarnaast wordt deze maand door Bam-
boo Village Uganda een ecologisch bam-
boehuis gebouwd voor een van de wedu-
wen en haar kinderen.  
 

Na afronding van deze fase willen we weer starten 
met de bouw van vier nieuwe huisjes voor de meest 
armoedige situaties. Wilt u ook ‘een tweede huis in 
Uganda’, maak dan uw (jubileum)gift over o.v.v. 
huisjesproject.  
De kosten zijn €2.000 - €2.500 per huisje. 
 
Mariam rent naar ons toe.. zonder 
krukken! 
 
Toen een van onze sponsors twee jaar geleden om 
een sponsorkind met een beperking vroeg, kwam 
Mariam in ons programma (foto). Mariam’s moeder 
was overleden. Ze woonde bij haar vader maar die 
bleek een flink alcoholprobleem te hebben. Het was 
een enorme klus om Mariam op een boardingschool 
(internaat) te krijgen. De kinderbescherming werkte 
tegen door steekpenningen te vragen en steeds ‘nee’ 
te verkopen. Uiteindelijk kwam zij toch op een ka-
tholieke boar-
dingschool waar 
zij ook fysiothe-
rapie krijgt. Daar 
bleek bovendien 
dat zij misbruikt 
is geweest. Hoe 
het nu met Mari-
am gaat? Zij is 
enorm vooruitge-
gaan. Liep ze 
eerst nog met 
krukken, nu loopt 
ze los en pro-
beert zelfs te 
rennen! Door een 
kind te sponsoren 
als Mariam, redt 
u een leven!  
 
N.B. Elvis en Mariam heten in werkelijkheid anders. 
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Een droom uitgekomen 

Door strengere regels van de overheid om de vesti-
ging van (vaak westerse) weeshuizen tegen te gaan 
heeft de opening van ons logeerhuis flinke vertraging 
opgelopen. In oktober is er een doorbraak gekomen 
en nu is er in het huis een eigen CCP-kleuterschool 
gevestigd met de mogelijkheid om kinderen uit ern-
stig verwaarloosde situaties (alcohol, misbruik, HIV) 
tijdens schoolvakanties te laten logeren. Deze  
Kerstvakantie logeren er al negen kinderen uit de 
doelgroep. Tijdens ons bezoek werden we verwel-
komd door 50 zingende en vrolijk spelende kinderen. 
Het was ontroerend en het maakte ons dankbaar en 
blij. Om fondsen te werven voor de uitbreiding en 
inrichting van twee extra lokaaltjes zijn we uitgeno-
digd door EO Metterdaad voor een live radio-
interview op zat. 4 januari ‘s avonds. 
 
CCP pick-up is binnen! 
 
De reacties op onze op-
roep voor een nieuwe auto 
waren overweldigend. Met 
name door een grote gift 
van de Hans van Bokkem 
Fnd. kon CCP een goede 
occasion aanschaffen. De 
oude auto wordt nog ge-
bruikt voor kleine ritjes en 
voor vuil werk. 

 
Tweede 
sponsorreis 
een succes 
 
De tweede reis 
met sponsors 
naar Uganda is 
goed verlopen. 
Bepakt en be-
zakt met 14 
extra koffers 
met hulpgoe-
deren arriveer-
den we midden 

in de nacht in stromende regen. En toch was de ont-
vangst hartverwarmend. We bezochten de sponsor-
kinderen van de reizigers, maar ook openden we 5 
huisjes en bezochten we 4 geitengroepen. Na een 
indrukwekkend bezoek van 6 dagen aan CCP, heb-
ben we genoten van de prachtige natuur en het wild 
in Murchison National Park. Ook werd een project 
van de Koppert Foundation bezocht. ”Nu heb ik met 
eigen ogen kunnen zien en kunnen ervaren wat er 
met het sponsorgeld allemaal gebeurt”. Was een 
veelgehoorde reactie. En ook: “wat kun je met een 
betrekkelijk klein bedrag een wereld van verschil 
maken voor een weduwe met haar kinderen”.  
Al met al, een onvergetelijke reis! 

Landbouwproject 
 
Het is al even stil rondom het CCP landbouwproject 
en dat heeft een reden. Afgelopen jaar is fors geïn-
vesteerd in drainagekanalen en irrigatie, maar het 
weer is ook afgelopen jaar zo slecht geweest dat een 
groot deel van de oogst is weggespoeld door de 
overstromingen. Besloten is voorlopig in te zetten op 
bomen (Agroforestry) en de geitenfarm. Bij de nieu-
we waterpomp wordt nu met hulp van de Wilde Gan-
zen een huisje voor de bewaker en een geitenstal 
gebouwd. Als de geitenfarm werkt, kan CCP voort-
aan de eigen geiten aan de weduwen geven tegen 
een lagere kostprijs. 
 
Heart 4 Susan 
 
Via Facebook hebben we voor deze zomer een blik-
semactie gevoerd voor Susan Okki. Het geld voor de 
nodige openhartoperatie was snel binnen. Susan zou 
al afgelopen juni een nieuwe hartklep krijgen, maar 
de operatie wordt alsmaar uitgesteld. Ze moet nu in 
februari terug komen. Het geld voor de operatie 
staat veilig op de bank. 
 
50 nieuwe sponsors gezocht 
 
Wie doet er mee? Op de website staan de gegevens.  
We stellen u voor aan: 
 
Davis 
Davis is 7 jaar. Zijn ouders zijn allebei overleden bij 
een ongeluk in 2014. Davis woont nu bij zijn opa. Hij 
heeft 4 broers en 2 zussen. Davis zit in groep 3. 
 
Godfrey 
Godfrey is 7 jaar, Zijn vader is overleden in een on-
geluk in 2018. Zijn moeder bleef achter met 7 kin-
deren, 3 jongens en 4 meisjes. Hij zit in groep 3. 
 
Keneth 
Keneth is 6 jaar oud. Zijn vader is overleden in 
2012. Hij heeft 3 broers en 3 zussen. De familie is 
erg arm. Keneth zit in groep 3. 
 
Wilt u liever een meisje sponsoren, stuur ons een 
mailtje, want er komen binnenkort gegevens van 
nieuwe kinderen op de wachtlijst aan.  

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 alstublieft niet (email-)adreswijzigingen aan ons door te geven!! 


