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CCP UPDATE ! 
najaar 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.  

Uganda nog steeds in lock down, maar het werk gaat door! 
 
Het was geen gemakkelijke start voor Nathan Walyaula, die in 
februari het directeursstokje overnam van James. Na een korte 
periode van versoepeling, kondigde de regering op 7 juni een 
nieuwe lock down aan, die helaas nog steeds voortduurt.  
Nathan is ook gevraagd zitting te nemen in de lokale stuurgroep 
om de Corona maatregelen in het Mbale district vorm te geven. 
Zoals het er nu uitziet mogen binnenkort de scholen weer begin-
nen, ditmaal te starten bij de laagste klassen.  
Ook onze vocational training heeft zwaar te lijden onder de lock 
downs. De meeste van de 50 docenten zitten thuis met nauwe-
lijks inkomen. Ondanks dat de scholen, dus ook de CCP beroeps-
opleiding, grotendeels stil liggen, gaan een aantal zaken gelukkig 
wel door. Zo heeft het social work van CCP ontheffing om te mo-
gen reizen voor kind– en schoolbezoeken.  
 

Huisjesproject weer opgestart 
 
Stel je voor, je wordt wakker van een enorm ge-
raas. Je hebt geen idee waar dat geluid vandaan 
komt. De hele nacht had het hard geregend, 
maar wat is hier aan de hand? Eenmaal buiten 
werd het gevaar dat van de berg naar beneden 
raast duidelijk en iedereen zet het op een rennen 
naar een hogere plek. Dit overkwam meerdere 
CCP gezinnen die familieleden, huis en haard ver-
loren door een grote landslide.  
Het heeft door Corona ruim een jaar stil gelegen, 
maar in augustus kon het huisjesproject weer 
worden opgestart. CCP mocht zo al 32 huisjes 
bouwen voor de allerarmste weduwen  en hun 
gezin!  De kostprijs van het bouwen van een 
huisje ligt rond de €2.500 en als er geen grond 
beschikbaar is, komt daar ongeveer €900 bij.  
Alle huisjes zijn gefinancierd door sponsors. Vaak 
was dat door de opbrengst van een (huwelijks-)jubileum te besteden aan een huisje. Wilt u 
ook  overwegen zo’n familie te helpen, neem dan contact op met ons! 

 

Family Nursery School 
Je komt niet zomaar terecht op CCP’s family nursery school (FNS) voor tijdelijke opvang. 
Neem bijvoorbeeld Mark. Hij groeide op zonder vader. Zijn moeder leefde in grote armoede en 
ellende. Marks moeder nam toen het afschuwelijke besluit om haar twee zoontjes in de rivier 

te gooien. Een voorbijganger kon slechts één kind 
redden en dat was de vierjarige Mark en niet zijn 
jongere broertje.  
Marks moeder werd gearresteerd en verdween 
levenslang achter de tralies.  
Wat voor toekomst heb je dan? En waar moet je 
naartoe? Een lokale leider ontfermde zich over 
Mark en heeft hem bij CCP aangemeld.  
Mark zit nu op de FNS van CCP en heeft inmiddels 
een sponsor in Nederland!  
Dit is een uitermate schokkend verhaal, maar het 
laat wel zien hoe belangrijk het werk van CCP is 
voor kinderen zoals Mark. Er verblijven nu 16 kin-
deren op de FNS. 
  

https://www.ccp-uganda.org/contact
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MVO project 
 
Terwijl verschillende bedrijven en organisaties intern nog 
aan het overleggen zijn, heeft het eerste bedrijf zich al 
aangemeld voor het MVO project van CCP. In hun kan-
toor prijkt een mooie foto op perspex van de CCP kids 
die zij ondersteunen. Doet jouw organisatie al MVO? 
Kaart het gewoon eens aan tijdens een vergadering. We 
geven graag meer informatie. Een sponsor vertaalde 
MVO in Maatschappelijk Verantwoord Ouder worden en 
besloot een deel van haar AOW te investeren in een ex-
tra aantal weeskinderen in Uganda! 
 
Noodhulp  

 
We klagen in Nederland over alle gevolgen van de Corona, 
maar in Uganda komt de klap extra hard aan. Na een korte 
versoepeling zit het land weer sinds juni op slot. Bijstandsre-
gelingen voor bedrijven zoals wij dat kennen bestaan daar 
niet, waardoor de armoede extra hard aankomt. Een andere 
factor die voor honger zorgt is de tegenvallende oogst. Ook 
in Afrika is het klimaat flink in de war en mislukken grote 
delen van de oogst. CCP geeft waar mogelijk extra noodhulp 
in de vorm van voedselpakketten. Ook medische hulp is 
broodnodig, met name voor de kinderen en de weduwen met 
HIV/aids. Wilt u helpen? Maak dan een extra gift over o.v. 
‘noodhulp’. Klik hier voor meer informatie. 

 
Mogen we uw Email adres? 
Van een deel van onze sponsors hebben we nog geen email adres 
of 06 nummer. En dat is jammer, want via email of WhatsApp 
kunnen we makkelijker en sneller informatie delen. Maar er is nog 
een belangrijk voordeel. In november hopen we eindelijk weer 
een bestuursreis naar CCP te kunnen maken. In plaats van brie-
ven en foto’s willen we verslag doen met korte video opnames 
van de kinderen die we ontmoeten. Via email of WhatsApp kun-
nen we de videolink dan met u delen. 
Dus geef ons uw emailadres. Dat kan het snelst via deze link.  
 
Brieven kwijt :( 
Het was in 35 jaar nog niet eerder gebeurd, maar helaas moesten 
we constateren dat er een dikke envelop met ruim 250 brieven 
van de kinderen aan hun sponsors in de post verloren is gegaan. 
Behalve dat er heel veel werk aan werd besteed, is het ook jam-
mer dat we u dit voorjaar niet op de hoogte konden houden door 
deze brieven en foto’s. We onderzoeken hoe we dit in de toe-
komst kunnen voorkomen.  
Voor nu, onze wegemeende excuses! 
 
25 nieuwe sponsors gezocht 
 
Wie doet er mee? Op de website staan de gegevens.  We stellen je voor aan: 
 
Regan 
Regan is vijf jaar oud en hij heeft een broers en twee zussen. Hij is de jongste. Hij gaat naar school in 
P1. Zijn moeder overleed in december 2020 aan de gevolgen van zweren in de darm. Regan is niet 
erg gezond en heeft medisch onderzoek nodig.  De Vader liet alle kinderen in de steek en nu verblij-
ven ze bij hun grootmoeder van moederskant die 70 jaar oud is. 
Jonah 
Jonah is geboren in 2015 en heeft 2 broers. Hij is de eerstgeborene. Jonah’s vader overleed in 2019 
aan ernstige malaria. Zijn moeder leeft nog, maar ze is een klein boertje zonder inkomen. De moeder 
probeert in tuinen van andere mensen te werken om wat geld te verdienen voor de kost. Jonah zit op 
de CCP kleuterschool in de laatste klas. 
Cyrus 
Cyrus is geboren in 2015 en heeft 1 broer. Hij is de eerstgeborene. Cyrus’ vader overleed in 2019 aan 
ernstige meningitis. Zijn moeder leeft nog, maar Cyrus blijft bij zijn grootouders die voor hem probe-
ren te zorgen. Hij zit op de NAF kleuterschool in de laatste klas. De moeder is een boertje zonder in-
komen. De familie is erg arm. 

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!! 

https://www.ccp-uganda.org/projecten/
https://www.ccp-uganda.org/contact/
https://www.ccp-uganda.org/wachtlijst/

