Hoe kunt u de kinderen in Uganda
helpen? Er zijn vier mogelijkheden:

AIDS
armoede
geen ouders

1: Sponsor een kind op de basisschool.
U betaald maandelijks 17 euro, zodat het
kind naar school kan gaan en de hulp
krijgt die het nodig heeft.
2: Sponsor een kind voor 25 euro per
maand. Hiervoor gaat een kind naar de
middelbare- of de basisschool en krijgt
het de hulp die het nodig heeft. Bij een
kind op de basisschool wordt ca. 8 euro
gebruikt voor het verbeteren van de
algemene voorzieningen. Ook andere
kinderen profiteren hiervan!
U kunt persoonlijk contact hebben met
het kind. U krijgt dan een foto, kunt naar
het kind schrijven en ook brieven terug
verwachten. Als u dit niet wilt kunt u dit op
de bon aankruisen. Als u een kind
sponsort moet u de intentie hebben om
dit voor minstens één jaar te doen.

3: Sponsor de kliniek. Hier is geen vast
bedrag voor en kan ook naast het
sponsoren van een kind. Het wordt o.a.
gebruikt voor de aanschaf van medicijnen en het salaris van verplegend
personeel.
4: Een eenmalige donatie. Deze kunt u
storten op giro 4548774.
Mocht u nog vragen hebben neem dan
gerust contact met ons op. Het laatste
nieuws is op internet te vinden:

www.iccf-holland.org

bon opsturen naar: Stichting ICCF Holland, Welterdreef 155, 2253 LJ Voorschoten
2003-1

Ondergetekende, naam:

_______________________________________

straat:

_______________________________________

postcode en plaats:

_______________________________________

telefoonnummer:

________________________

o sponsort een kind voor 17 euro per maand
o sponsort een kind voor 25 euro per maand
o wil geen contact hebben met het kind
o sponsort de kliniek voor _____ euro per maand
met ingang van: ______________
en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan stichting ICCF Holland
om dit bedrag maandelijks af te schrijven van zijn/haar giro/bank rekening
nummer _____________________ (er is een weigeringstermijn van 30 dagen).
Datum: ___________

Handtekening:

En toch een glimlach?

Kibaale Children's Center

stichting ICCF Holland

In het zuiden van Uganda heeft AIDS
hard toegeslagen. Ook malaria en
mazelen maken hier veel slachtoffers.
Ouders overlijden en laten hun kinderen
in armoede achter. In Rakai district zijn
60.000 kinderen die één of beide ouders
verloren hebben, op een totaal aantal
inwoners van 350.000.

ICCF staat voor International Child Care
Fund. Het is een kleine stichting die er
helemaal op is gericht KCC te steunen.
De bestuursleden zijn zelf op het project
geweest om daar een korte tijd mee te
helpen. Ze zijn zeer enthousiast teruggekomen en willen het project blijven
steunen door middel van de stichting.

ICCF Holland wordt gerund door
vrijwilligers. Hierdoor blijft er vrijwel geen
geld in Holland achter. Het streven is om
minimaal 95% van het geld dat
binnenkomt door te sturen naar KCC. De
laatste jaren is het gelukt om maar liefst
99,3% naar Uganda te sturen!

Het Kibaale Children's Center (KCC)
werkt hard aan het verbeteren van de
situatie in Rakai. KCC zoekt sponsors
voor de meest behoeftige kinderen. De
kinderen worden ondergebracht bij
familie. Daardoor ontstaat een uitgebreid gezin, wat te arm is om goed voor
alle kinderen te zorgen. Elk kind krijgt
van KCC de hulp die het nodig heeft. Er
wordt in ieder geval voor gezorgd dat het
kind naar school gaat, zodat het een
kans heeft om later voor zichzelf te
kunnen zorgen.

De bestuursleden worden op de hoogte
gehouden van de vorderingen op het
project. Jaarlijks wordt het project
bezocht (op eigen kosten).
De afgelopen jaren is gebleken dat er een
duurzame groei is en KCC steeds meer
zelfstandig te werk gaat..

Bestuursleden:
Voorzitter: Peter Ploeger
Secretaris: Thelma van Petersen-Bos
Penningmeester: Bram Moolenaar

Op het project is een kleine kliniek. Daar
worden niet alleen de gespon-sorde
kinderen geholpen. Patienten komen uit
de wijde omgeving, dit is de enige plek
waar ze hulp en voorlichting krijgen. De
kliniek is de laatste jaren hard gegroeid
en in 2001 uitgebreid met een
laboratorium.
Enkele gegevens over Uganda:
Ligging: Oost Afrika, op de evenaar
Inwoners: 22 miljoen
Percentage wezen: 7%
HIV besmetting: 10 tot 25%
Levensverwachting: 40 jaar
KCC werkt in de directe omgeving van
het plaatsje Kibaale. Er is veel ar-moede
in dit landbouwgebied, maar gelukkig is
e r m e e s ta l v o l d o e n d e t e e t e n .
Drinkwater is wel een probleem, er is
bijna geen schoon water te vinden. Op
het project wordt regenwater
opgevangen en in grote tanks bewaard.

in de kleuterschool

Stichting ICCF Holland is ingeschreven
bij de kamer van koophandel in Venlo
onder nummer 41064588.

adres: Welterdreef 155
2253 LJ Voorschoten
e-mail: Bram@iccf-holland.org
giro: 4548774

De school op het project omvat een
basisschool, middelbare school en een
vakopleiding.
De kwaliteit van het
onderwijs ligt in vergelijking met scholen
in de buurt op een hoog nivo. Er worden
daarom trainingen verzorgd om de
bekwaamheid van leraren in de
omgeving te verbeteren.
Het gaat steeds beter in Uganda. Maar
er is nog veel hulp nodig van buitenaf om
de sporen van oorlog uit te wissen. En
voor de problemen die AIDS veroorzaakt
is nog geen oplossing in zicht. De
verwachting is dat het werk van KCC nog
vele jaren hard nodig is.

Met uw steun kunnen kinderen
in Uganda met een glimlach de
toekomst in!
KCC werkt op protestant Christelijke
basis. Hulp wordt gegeven aan alle
kinderen, ongeacht hun geloof.

weer een drukke dag in de kliniek

