
Kerst  en Oud & Nieuw De start van 2019 vol uitdagingen 

 Door hevige regenval is een deel 

van de wijk Buterere, inclusief het 

Embrace huis onder water gelo-

pen.Gelukkig was het na een dag 

weer behoorlijk opgedroogd en was 

er geen grote schade. 

 Zeker vijf kinderen hebben malaria 

gehad de afgelopen maanden. Als 

je er op tijd bij bent, is dat gelukkig 

prima te behandelen al word je er 

wel goed ziek van. 

 Eén van de jongens, Karim, werd 

wel heel erg ziek. Hij heeft bijna 

twee dagen in coma gelegen en 

kreeg daarbij epileptische aanval-

len. Medisch en menselijk gezien 

moesten we van het ergste scenario 

uitgaan... Het is dan ook echt een 

Godswonder dat hij uit de coma 

ontwaakte en inmiddels zelfs volle-

dig is hersteld. 
 

* Het Project Embrace wordt ondersteund 

door een samenwerking van Stichting Cœur 

d’Afrique en Stichting Shout for Joy.  

Maak kennis met Kenny 

Kenny is één van de kinderen die door het project Embrace toegang heeft gekre-

gen tot onderwijs. Hij is nooit een ‘straatkind’ geweest, maar hij kon ook niet 

naar school omdat hij de broze-botten-ziekte heeft. Door deze ziekte breekt hij 

heel snel zijn botten en is het te riskant voor hem om in de schoolbanken te zit-

ten. Door Embrace krijgt hij nu toch onderwijs, omdat er een lerares voor hem 

naar het Embrace huis komt. En je kunt Kenny niet gelukkiger maken dan door 

te leren, net als ieder ander kind! Hij is daarbij ook nog eens superintelligent en 

met zijn schoolresultaten is hij de eerste van zijn klas geworden (waar hij wel 

ingeschreven staat ook al krijgt hij privéles) ! Vorige week moest hij geopereerd 

worden aan en metalen plaatje in zijn been. Zelfs na alle operaties en ellende 

die hij al doorstaan heeft, ging hij met een smile op zijn gezicht de OK in.  
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In de kerstvakantie heeft het project-

team in Burundi hard zijn best gedaan 

om leuke activiteiten met de kinderen 

te ondernemen. Op 31 december 

werd er een dag lang georganiseerd 

met sport, spel, theater en heerlijk 

eten. Ook was er tijd om terug te kij-

ken op het afgelopen jaar en God 

daarvoor te danken en Zijn zegen te 

vragen voor het komende jaar.  
 

Een jaar het Embrace huis 

Terugkijkend op het afgelopen jaar 

overheerst dankbaarheid. Sinds de 

start van 2018 heeft het Embrace het 

huis in Buterere in gebruik en wat is 

dit belangrijk geweest om de kinderen 

een stabiele basis te geven.  Alle 21 

kinderen gaan nog steeds naar school 

en we zijn tevreden met hun resulta-

ten. Het huis is voor hen een fijne en 

veilige plek om te zijn waar ze per-

soonlijke aandacht krijgen. 

Met een lach naar de OK 


