
Zomervakantie Nieuw school jaar 
 

Op 10 september startte het nieuwe 

schooljaar in Burundi. Het is gelukt om 

de meesten van de 21 kinderen nu 

naar dezelfde school te laten gaan die 

dichtbij het projecthuis is (vorig jaar 

waren ze meer verspreid over verschil-

lende scholen). Dit maakt het makke-

lijker voor hen om voor en na school 

naar het projecthuis te komen. 

 

De vaste structuur is weer terug en er 

is een mooi schema gemaakt met de 

verschillende taken voor de kinderen 

in het huis. Vooral het schoonhouden 

van een huis waar 21 kinderen in -en 

uitlopen is een grote uitdaging ! 

 

In vergelijking met toen we vorig jaar  

startten, zien we dat de kinderen al 

behoorlijk veranderd zijn: Lichamelijk 

(gezonder!), maar ook geestelijk en in 

hun algehele houding.  Heel mooi om 

dat te zien gebeuren! 

 

De situatie in Burundi en gebedspunten 

Het regenseizoen is weer begonnen en we hopen op een productief landbouw- 

seizoen, want 90% van de Burundezen is afhankelijk van kleinschalige landbouw.  

Alle internationale ontwikkelingsorganisaties werden vanaf 1 oktober geschorst 

door de overheid. Na het ondertekenen van een aantal documenten mogen ze 

weer aan het werk. Ook Alexandra hoopt met ZOA weer snel normaal aan het 

werk te kunnen.  

Bid mee voor:  

 Vrede, stabiliteit en hoop in Burundi en het hele Grote Merengebied;  

 Voor de kinderen die het moeilijk vinden om het bij te benen op school; 

 Voor wijsheid en moed om het project uit te breiden. 
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We keken wel een beetje op tegen 

de twee maanden zomervakantie 

voor de kinderen. Even geen vaste 

structuur meer van school, dus 

zouden ze het volhouden om niet 

weer terug naar de straat te gaan?  

 

Om dat te voorkomen hebben we 

verschillende speciale activiteiten 

georganiseerd in deze periode, 

zoals uitjes naar de dierentuin, het 

strand, en ook was er de bruiloft 

van een medewerker van het pro-

ject. Het Bijbelstudieprogramma 

liep ook nog door in de vakantie 

en daarnaast werd er een voetbal 

en een dans clinic georganiseerd 

door mensen uit de kerk. 

 

Uiteindelijk is de schoolvakantie-

periode erg goed verlopen en zijn 

de kinderen niet weer terug naar 

de straat gegaan ! 

 
 


