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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Uganda in de ban van Corona
Ondanks dat het aantal vastgestelde besmettingen in Uganda rond de
1000 ligt en er pas1 sterfgeval is geregistreerd, blijft de strenge lock
down die president Museveni heeft ingesteld grotendeels van kracht. Het openbaar vervoer mag
wel weer rijden op halve capaciteit. De brommer- en fietstaxi’s mogen geen personen vervoeren
en markten zijn nog gesloten. Het openbare leven ligt daardoor grotendeels stil. Veel salarissen
worden niet meer betaald en veel mensen worden wanhopig.
Er heerst, net als in grote delen van de wereld, honger
en armoede. De lock down lijkt hierdoor meer slachtoffers te maken dan de pandemie. Doordat de scholen
vanaf april tot waarschijnlijk volgend jaar dicht blijven,
zitten veel kinderen en hun onderwijzers thuis. Ouders
in Nederland die de kinderen ‘maar’ drie maanden thuis
hadden, kunnen erover meepraten welke uitdagingen
dat geeft. Met name onder de CCP kinderen ontstaan
grote risico’s op misbruik en wangedrag. Gelukkig hebben de social workers van CCP een ontheffing om wel
te mogen reizen en de gezinnen te bezoeken. De overheid is aan het nadenken over een programma van
thuisonderwijs via de radio. Dit laatste is zeker voor onze gezinnen nog een
“Een veel gehoorde
grote uitdaging.
Ook de CCP scholen worden getroffen door de lock down. Om
uitspraak hier is:
‘Ik sterf liever aan corona de leraren tijdens deze periode zonder inkomsten financieel te
kunnen ondersteunen heeft CCP Nederland een fonds geodan van de honger’.”
pend. Doe je mee?
Mais, zeep en bonen

Wat waren de weduwen dankbaar en blij toen ze de auto van CCP zagen aankomen met maismeel en bonen. De voorraadkast was al een paar dagen leeg en de honger begon te knagen.
Door de actie van CCP Nederland samen met de Wilde Ganzen konden alle CCP gezinnen en
stafleden tweemaal zo’n voedselpakket ontvangen. Langs deze weg willen we alle gevers en
actievoerders hartelijk bedanken! We konden het actieresultaat van €11.500,= door de Wilde
Ganzen laten verdubbelen tot €23.000,=.
Naast eten en zeep gaven social workers en de leraren van onze beroepsopleiding voorlichting over hygiëne en maatregelen om overdracht van het virus
te voorkomen.
Maar hoe was je je handen als je geen kraan hebt
met stromend water? Door onze stafleden werd een
nieuwe manier van handen wassen geïntroduceerd.
Een oude oliekan met water wordt met een touwtje
opgehangen aan tak. Een tweede touw wordt iets
van de grond vastgemaakt aan een losse tak die als
voetpedaal dient. Trap je de stok naar beneden dan
kantelt de kan en kan je zonder hulp je handen wassen. Ook de buren van enkele CCP gezinnen waren
enthousiast over de uitvinding en namen deze techniek snel over!
Het wassen met water en zeep bleek onder de CCP
families beter aan te slaan dan het geven van een
flesje met desinfectiemiddel.

Geitenfarm binnenkort van start
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Ondanks alle problemen rond de lock down en
het virus, is de bouw van de geitenfarm van
CCP doorgegaan, zij het met enige vertraging.
Zowel het geitenhok als de boerderij zijn zo
goed als
klaar en
er is al
geld overgemaakt
om de
eerste 30
geiten en
een hybride bok te
kopen.

We waren er al en tijdje mee bezig, maar sinds
kort is het zover. De nieuwe website werd meteen in 2 talen uitgebracht en omdat we ook
sponsors in Slowakije hebben, verschijnt er
binnenkort ook een Slowaakse versie. De website is zowel op een pc, op een tablet als op je
smartphone goed te bekijken. Ook wordt er
meer gewerkt met beelden en filmpjes. Kijk er
eens rond en geef ons je mening en tips over
de website. Aan de Ideal betaalpagina wordt
nog de laatste hand gelegd.
Klik op: www.ccp-uganda.org

Bijzondere actie in Nieuwerkerk

De bedoeling is dat de geitenpopulatie geleidelijk aan gaat groeien en dat kennis en ervaring
zo worden opgebouwd. Als er voldoende geiten
zijn, kunnen deze aan onze sponsorgezinnen
worden verstrekt als ‘income generating activity’ (IGA).
Ook kunnen er in de toekomst geiten worden
verkocht als bron van inkomsten.
Een Nederlandse sponsor heeft aangegeven de
geitenfarm te willen ‘adopteren’.

Voor de mensen die toch een ‘1,5 meter ommetje’ in Nieuwerkerk wilden maken was er op
Koningsdag een actiestand met mooie Gerbera's, planten en een kleedje met spulletjes
voor de CCP Corona actie!! Geweldig bedankt
Renske, Joas en Jefta die hun actie samen met
hulp van hun ouders hebben gedaan !!

50 nieuwe sponsors gezocht
Wie doet er mee? Op de website staan de gegevens.
We stellen je voor aan:
Op de foto CCP plv. directeur Nathan Walyaula (met
masker) die de voortgang van de bouw inspecteert.

CCP website volledig vernieuwd!

Ambrose
Ambrose is 7 jaar oud. Zijn vader is niet in beeld. Hij
is enig kind en woont bij zijn opa, die niet goed in
staat is te werken. Ambrose zit in groep 3.
Agatha
Agatha is geboren op 17 september 2014 en heeft 3
zussen. Agatha is de oudste. Agatha’s vader overleed in 2019 nadat hij werd aangereden door een
auto. Het gezin woont in armoede in Kamonkoli. De
moeder is 23 en doet aan landbouw. Een oom kijkt
ook naar het gezin om. Agatha zit op kleuterschool
Bumb Foundation Nursery school.
Ivan
Ivan is geboren op 24 juni 2014 en heeft 2 broers en
6 zussen. Ivan is de op één na jongste. Zijn zus
Merci Mutonyi zit ook in het CCP sponsor programma. Ivans vader overleed in 2019 aan de gevolgen
van dysenterie. Ivans moeder is 27. Ze woont in een
redelijk huis maar op een erg klein stukje grond. Er
wordt gekeken hoe CCP de moeder beter kan helpen. Ivan zit op kleuterschool Hope Nursery.

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

