
Embrace home Ander nieuws 

 Stichting Cœur d’Afrique heeft de 

ANBI status (Algemeen Nut     

Beogende Instelling). Hierdoor 

zijn giften belasting aftrekbaar.  

 Het jaarverslag 2017 is te vinden 

op de website : 

www.coeurdafrique.nl 

 Alexandra is in april verhuisd van 

Rumonge naar Bujumbura waar-

door ze naast haar drukke baan 

toch iets meer direct betrokken 

kan zijn bij het project. 

 We willen graag dat de kinderen 

van het Embrace project een sta-

biele (thuis)basis hebben en we 

zijn daarom plannen aan het ma-

ken om hun mama’s te onder-

steunen om een inkomen te kun-

nen genereren. Helpt u mee om 

dit mogelijk te kunnen maken?  

 

 

 

* Het Project Embrace wordt ondersteund 

door een samenwerking van Stichting 

Cœur d’Afrique en Stichting Shout for Joy.  

De situatie in Burundi en gebedspunten 

 Het regenseizoen is behoorlijk heftig geweest in Burundi de afgelopen maan-

den. Regelmatig zijn er modderstromen geweest die wegen en huizen vernield 

hebben, door het hele land heen maar vooral ook in de wijk Buterere waar het 

Embrace home staat.  

 Op 17 mei is er een referendum gehouden in Burundi om de grondwet te ver-

anderen.  Hieromheen waren er veel spanningen, maar gelukkig is het redelijk 

rustig verlopen. 

 Bid voor vrede, stabiliteit en hoop in Burundi en het hele Grote Merengebied; 

Voor bescherming voor de kinderen; Voor wijsheid in het ontwikkelen van plan-

nen om de mama’s van de kinderen op een duurzame manier te steunen. 
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Begin maart 2018 is het Embrace 

home in Buterere feestelijk geopend. 

Vanaf de start van het project was het 

de visie om een plek te hebben waar 

de kinderen na schooltijd terecht kun-

nen voor een maaltijd en extra onder-

wijs en fun. Dit is nu mogelijk!  

 

De kinderen vinden het erg leuk om in 

het Embrace home te zijn: Ze krijgen 

een maaltijd, kunnen op de  

schommels of de skelter spelen,  

hebben al eens armbandjes gemaakt 

en chepati’s gebakken. Daarnaast 

krijgen ze regelmatig extra onderwijs, 

zoals Engelse les en binnenkort  

starten we met Bijbelonderwijs  

speciaal voor kinderen. (zie foto’s) 

 

Uiteraard is het ook een uitdaging om 

kinderen die gewend zijn aan het 

straatleven in een georganiseerde 

structuur te krijgen! Als de regels  

worden overtreden, dan krijgen de 

kinderen als ‘straf’ vaak een klusje te 

doen die ze vervelend vinden, zoals 

onkruid wieden in de tuin.  
 

http://www.coeurdafrique.nl

