CCP UPDATE !
januari 2021

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:ccp.uganda
ING: NL88INGB0000077491
RABO: NL40RABO0307425800
Stichting Christian Childcare
Programme te Berkel en Rodenrijs.

Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Wisseling van leiderschap bij CCP
Na twee jaar als vrijwilliger bij CCP te hebben geholpen, trad de jonge, net
gediplomeerde James Kidulu in 1990 in dienst bij CCP. De jonge man bleek
meer potentie te hebben dan de administratie en ontwikkelde zich tot senior
officer, direct onder de directeur. In 1998 maakte CCP een doorstart en
werd James Kidulu de Executive Director. Zelf noemt hij zich liever ‘team
leader’. Afgelopen augustus tikte James de 60 aan. Bij CCP betekent dat
pensioen. Afgesproken is dat James de komende tijd nog verbonden blijft
James in 1992
met CCP in de rol van Director Public Affairs voor 2 dagen per week. Dat
houdt in dat James zich bezig houdt met het vertegenwoordigen van CCP naar overheid en
belangenorganisaties, PR en fondsenwerving.
Zijn plaats als directeur wordt ingenomen door Nathan Walyaula, die sinds een aantal jaren
werkt als plaatsvervangend directeur. We hebben volledig vertrouwen in hem als nieuwe
teamleider. De overdracht was eerder gepland, maar door het plotseling overlijden van de
zoon van onze Ugandese voorzitter Richard Watuloo, is het verplaatst naar half februari, na de
verkiezingsonrust.
We zijn James ongelooflijk dankbaar
voor zijn inzet en professionalisering van
CCP in de afgelopen 22 jaar. We nemen
nog geen afscheid, maar toch zal het anders zijn zonder hem aan het roer van
de organisatie. Voor mij persoonlijk is
James niet alleen een partner in werk,
maar ook een goede vriend op 6.500 km
afstand. Daarom, uit naam van het

Nederlandse bestuur en de sponsors:
Thank you James and may God
bless you!!

James Kidulu

Fred Meijer
Voorzitter CCP Nl.

Nathan Walyaula

Geen kamp maar toch feest!
Het kamp is voor veel CCP kids het hoogtepunt van het jaar. Dit jaar was alles anders. De
meeste kinderen zitten al vanaf maart thuis. Alleen de examenklassen mochten vanaf 17 oktober weer naar school. En een kamp…. No way! Betty en haar team hebben heel hard gewerkt om 2020 toch mooi af te sluiten. In 7 kleinere bijeenkomsten werd voluit Kerst gevierd,
compleet met een stevige Kerstmaaltijd. Het thema van de dagen was genomen uit Filippenzen: 4:13 "Ik kan alle dingen doen door Christus die me kracht geeft" .
Alle kinderen kregen een goede kwaliteit polo shirt, een
zak rijst (foto), suiker, zeep
en wat cash geld om zelf te
besteden. De nieuwe kinderen
kregen ook een eigen matras.
In de CCP gebouw werd afscheid genomen van de 5 gesponsorde gediplomeerden
van de beroepsopleiding. Er
waren diploma’s voor 2 timmermannen, 2 modeontwerpsters en een automonteur. Ga
naar de website voor een uitvoerig verslag. Van de Kerstfeesten.

Investeren in mensen... doet jouw bedrijf al aan MVO?

Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Volgens onderzoek doet 70% van de Nederlandse bedrijven iets aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Dat betekent dat nog 30% van de bedrijven daar weinig of niets aan doet. Hoort
jouw bedrijf al bij die 70 of nog bij die 30
procent? Als dat zo is, of als er nog ruimte in je MVO budget zit, dan kan CCP
helpen daar verandering in te brengen.
Via CCP kan je investeren in mensen door
weeskinderen in Uganda te gaan ondersteunen en hen zo een toekomst te geven. Het gaat om (half)weeskinderen die
meestal in kwetsbare situaties zitten van
HIV/aids, (alcohol)misbruik of extreme
armoede.
Het idee is als volgt: je bedrijf gaat
5, 10 of 20 kwetsbare weeskinderen sponsoren die in extreme armoede wonen in en rond Mbale,
een stad in oost Uganda. Zij ontvangen scholing en medische zorg en worden begeleid door de
social workers van CCP. Niet in een weeshuis, maar bij familie. Ook wordt kritisch gekeken naar
het inkomen van de weduwe en de woonsituatie. Je ontvangt een grote canvas foto van het
cluster kinderen dat je sponsort. Deze kan je ophangen in je bedrijf. Elk jaar of half jaar krijg
je een update van het cluster kinderen. Kosten per maand voor bijvoorbeeld 10 kinderen bedragen € 300 bruto (ANBI!). De sponsoring kan per maand worden opgezegd.

Nieuwe donatiepagina op de website!
We zijn blij dat de mensen onze nieuwe website goed kunnen
vinden. Ook van de reactieformulieren wordt goed gebruik gemaakt. Sinds kort is nu ook de donatiepagina open gesteld
waar weer via I-Deal kan worden gedoneerd. De laatste stap is
nog de vernieuwing van de ‘geef een geit’ pagina. Straks kun je
niet alleen voor een geit, maar ook voor andere doelen een cadeaubon uitkiezen. Tot slot zijn nu ook de wachtlijsten en CCPnieuws updates in Nederlands en Engels beschikbaar.
Klik op: www.ccp-uganda.org

Uganda in de greep van verkiezingen
De verkiezingen van 14 januari hebben gezorgd voor de nodige onrust in Uganda. Er moet gekozen worden uit 11 presidentskandidaten en ook gestemd voor het 529(!)-leden tellende parlement. Al maanden is het onrustig op straat. Met name in Kampala vielen al tientallen doden bij
rellen. Ook in Mbale wordt soms bij demonstraties met traangas gewerkt, maar blijft het daar
toe beperkt. We zijn blij met de redelijke rust en vrede die Uganda onder Museveni al 35 jaar
heeft gekend, maar in deze onstabiele tijden kan de vlam zomaar weer in de pan slaan. De 76–
jarige Yoweri Museveni heeft de wet aangepast, waardoor hij nu voor zijn zesde ambtstermijn in
de race kan zijn.

40 nieuwe sponsors gezocht
Wie doet er mee? Op de website staan de gegevens. We stellen je voor aan:
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.
Deliverance
Deliverance werd geboren in 2015 als de 5e in een gezin met 6 kinderen. De vader overleed in 2019 door
een motorongeluk. Deliverance heeft 2 broers en 3 zussen. Ze is de 5e in de rij. Deliverance woont P1 op
Lake Shore Junior basisschool. De thuissituatie is armoedig en de grootmoeder waar ze verblijft is bedlegerig
Akiramu
Akiramu is zes jaar oud en hij heeft een broer en twee zussen. Hij is de jongste. Akiramu gaat naar school
en zit in de eerste klas. Zijn vader stierf 4 jaar geleden bij een verkeersongeval. Akiramu blijft bij zijn
grootouders die voor hem zorgen. Ze zijn zwak en kunnen niets doen om hun brood te verdienen.
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!!

