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1. Inleiding
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van het creëren van stabiliteit bij Embrace en een stevige
basis voor het project en voor de kinderen persoonlijk. Dit is belangrijk en kost veel tijd en inzet
waardoor het moeilijker is geweest om al stappen naar verdere uitbreiding te maken. Verschillende
scenario’s daarvoor zijn al wel besproken zodat dit in 2019 echt van de grond kan komen.
In dit jaarverslag zal teruggekeken worden op de doelstellingen die in het beleidsplan van 2018 zijn
opgesteld, en uitgelegd worden in hoeverre deze doelstellingen wel of niet behaald zijn. De indeling
van dit jaarverslag is als volgt:
❖ In hoofdstuk 2 wordt beschreven wat de vorderingen in het Embrace project zijn geweest het
afgelopen jaar;
❖ Hoofdstuk 3 gaat over de verschillende scenario’s die besproken zijn voor het uitbreiden van
de ondersteuning aan kwetsbare kinderen en jongeren in Burundi;
❖ Hoofdstuk 4 gaat in op de fondsenwervingsactiviteiten die in 2018 hebben plaatsgevonden;
❖ In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd wat het afgelopen jaar gerealiseerd is om Stichting Cœur
d’Afrique bekend te maken in Nederland.
❖ In hoofdstuk 6 staat een conclusie en enkele aanbevelingen voor het jaar 2019.
Het financiële jaarverslag is te vinden in Annex I van dit jaarverslag.
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2. Vorderingen Embrace project
▪

▪

▪

▪

▪

De samenwerking tussen Stichting Shout for Joy en Stichting Cœur d’Afrique is verstevigd.
Vanuit Stichting Cœur d’Afrique is er een maandelijkse financiële ondersteuning voor het
Embrace project tot stand gekomen voor het betalen van de huur van het huis, het personeel
en een bijdrage voor de maaltijden. Alle andere kosten worden gedekt door Stichting Shout
for Joy, onder andere schoolspullen, schooluniformen en medische kosten.
Sinds januari 2018 is het project Embrace gebruik gaan maken van een huis in de wijk
Buterere, de wijk in het noorden van Bujumbura waar veel van de kinderen verblijven bij
bijvoorbeeld een ouder, een oma of een oudere zus. Het project heeft nu één vol jaar kunnen
draaien met het huis en dat heeft veel opgeleverd:
o Dit was zoals het de gezamenlijk visie was: De kinderen kunnen na schooltijd op een
vaste plek terecht wat hen meer stabiliteit geeft dan de thuissituaties van veel van de
kinderen. De kinderen overnachten niet in het huis.
o Er wordt elke dag voor ontbijt en lunch gezorgd voor de kinderen. Sommige kinderen
gaan ’s ochtends naar school en anderen ’s middags. Op deze manier is er een
structuur ontstaan en zijn niet alle kinderen tegelijkertijd in het huis.
o De kinderen kunnen er geholpen worden met het maken van hun huiswerk.
o Er worden naschoolse activiteiten georganiseerd, met name op zaterdag en op
vakantiedagen wanneer alle kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn en ze niet met
school of huiswerk bezig hoeven. Op zaterdagen hebben een aantal maanden lang
een Bijbelstudieprogramma gedaan met de kinderen, regelmatig wordt er Engelse les
gegeven door één van de projectteamleden, of er wordt een voetbalwedstrijd
georganiseerd. In de zomervakantie zijn er extra uitjes georganiseerd zoals een dagje
naar de dierentuin van Bujumbura, een tripje naar het strand, sport, spel en
dansactiviteiten.
In 2018 zijn we uiteindelijk tot 21 kinderen doorgegroeid waar we met 16 waren begonnen.
De 21 zijn echt het maximum om goede persoonlijke aandacht aan de kinderen te kunnen
blijven geven. Er zijn echter nog genoeg noden en kinderen die gebaat zouden zijn bij een
project als Embrace. Als we genoeg capaciteit hebben, zou dit kunnen resulteren in een
tweede huis met een tweede groep kinderen.
Alle 21 kinderen gaan nog steeds naar school, al zijn er een aantal kinderen die wel eens een
dag overslaan. Er wordt dan door het projectteam geprobeerd om de reden van het spijbelen
te achterhalen en de kinderen te corrigeren. We zijn tevreden met de resultaten van de
kinderen; sommigen van hen zitten in de top van hun klas wat heel bijzonder is als je wat meer
van de achtergronden van de kinderen weet. Andere kinderen hebben het duidelijk moeilijker,
wat vaak ook begrijpelijk is, maar ze proberen zo goed mogelijk te doen wat ze nu aankunnen.
In het huis hebben we een aantal betaalde stafleden:
o Eén jongeman (Dieudonné) die vanaf het begin altijd aanwezig is geweest in het huis.
Hij is verantwoordelijk voor het doen van de boodschappen voor de maaltijden en het
koken van de maaltijden. Daarnaast zorgt hij dat de kinderen op tijd naar school
vertrekken en probeert hij hen in het gareel te houden.
o Later in het jaar is er de hulp van Queen bijgekomen die zich vooral richt op het
begeleiden van kinderen met het huiswerk en heeft gesprekken met de kinderen als
ze ergens mee zitten.
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o

▪

▪

Michelline is een oudere zus van twee van de kinderen van Embrace en we hebben
haar de kans gegeven om allereerst op een minimaal salaris te komen helpen met het
schoonmaken en koken. Ze heeft zich bewezen als een goede werker en ze neemt
daarmee veel druk weg bij Dieudonné die wel erg veel taken had. Meerdere kinderen
van Embrace verblijven ook bij Michelline in huis, waardoor we op deze manier ook
bij kunnen dragen aan een iets beter basis voor deze kinderen omdat Michelline nu
een stabiel inkomen heeft, ook al is het nog niet veel.
In de zomervakantie is er een programma opgesteld met verschillende leuke activiteiten om
ervoor te zorgen dat de kinderen zich vermaken en niet weer terug naar de straat zouden
gaan. Er is onder andere een trip naar de dierentuin en het meer/strand ondernomen, een
voetbalwedstrijd, en andere sport en dansactiviteiten waarvoor er soms mensen van buiten
het team ingeschakeld werden om de kinderen een clinic te geven. Het is echt heel fijn dat
alle kinderen in de zomervakantie bij Embrace zijn gebleven en niet weer terug naar de straat
zijn gegaan.
Hieronder en op de volgende pagina een collage van foto’s van het Embrace huis, de
schoolgaande kinderen, de maaltijden en buitenschoolse -en de zomervakantieactiviteiten.
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3. Scenario’s voor uitbreiden van de ondersteuning
In 2018 is de focus geweest op het ondersteunen van het Embrace project en daar stabiliteit in te
krijgen. Daarnaast hebben we ook nagedacht over mogelijkheden om de ondersteuning aan
kwetsbare kinderen en jongeren uit te breiden in Burundi. Hier zijn de volgende scenario’s uit
voortgekomen:
➢ Ondersteuning voor de thuissituaties van de kinderen in het Embrace project. Het ontwikkelen
en ondersteunen van kleine business ideeën voor familieleden van de kinderen om de
kinderen ook een betere basis voor hen te creëren in hun thuissituaties.
➢ Een tweede Embrace huis met een nieuwe groep kinderen. Er zijn nog zoveel kinderen die er
gebaat bij zouden zijn. We hebben het ‘concept’ nu een jaar lang uitgevoerd en gestabiliseerd.
Het werkt en heeft positieve uitwerking op fysieke en geestelijke toestand van de kinderen.
We kunnen dit concept kopiëren naar een tweede huis met een tweede groep kinderen, in
Buterere waar nog genoeg noden zijn, of in een andere wijk in Bujumbura.
➢ Een huis voor meiden (van Embrace), waar ze permanent zouden kunnen verblijven. Sommige
van de meiden van Embrace komen in de puberteit en leven onder onveilige situaties. Een
huis waar deze meiden zouden kunnen verblijven zou hen veiligheid en stabiliteit kunnen
bieden.
➢ Een groep jongens (grotendeels tieners) die veelal op straat leven in de wijk Asiatique. Via de
kerk is er een middag voor hen georganiseerd waar Alexandra aan heeft deelgenomen. Voor
een deel van deze jongens lijkt het meest nuttige om hen te linken aan bestaande
werkplaatsen of bedrijven om een soort stageplek waarin ze kunnen doorgroeien tot echte
werknemers. Of een vakopleiding waarbij ze verder worden begeleid in het opzetten van hun
eigen business.
In 2018 zijn deze scenario’s besproken binnen het bestuur en het projectteam in Burundi maar is
er nog geen knoop doorgehakt over waar de prioriteit moet liggen.

4. Fondsenwervingsactiviteiten
Er zijn verschillende specifieke fondsenwervingsacties geweest in 2018, waaronder:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Een deel van de opbrengst van het pannenkoekenrestaurant georganiseerd door de
zendingscommissie van de Nederlands Hervormde Kerk in Lexmond is naar Stichting Cœur
d’Afrique gegaan;
Collecte in de kerk De Verbinding in Hilversum met een korte PowerPointpresentatie van de
stichting en specifiek van het project Embrace;
Giften bij het feestje van Cornelis & Sung;
Giften op verjaardag Alexandra;
Een bijdrage van de diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk in Lexmond;
Kaartverkoop van Mevr. Molenaar.

Het financiële jaarverslag met een overzicht van alle inkomsten en uitgaven is te vinden in Annex I.
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5. Bekendmaken van Stichting Cœur d’Afrique in Nederland
De verschillende stappen die in 2018 gezet zijn om Stichting Cœur d’Afrique bekend te maken in
Nederland zijn:
▪
▪
▪
▪
▪

Bijhouden van de website (www.coeurdafrique.nl);
Alexandra heeft een korte presentatie/uitleg gegeven tijdens de dienst van zondag 8 juli 2018
in de Nederlands Hervormde Kerk in Lexmond, toen zij een aantal weken in Nederland was;
Er zijn in 2018 drie nieuwsbrieven rondgestuurd naar donateurs en belangstellenden;
Collectepresentatie in de kerk van Hilversum;
Via uitnodigingen voor het feestje van Cornelis & Sung waarbij een gift voor de Stichting
werd gevraagd.

6. Conclusie en aanbevelingen
➢ Het is voor het komende jaar nodig dat er knopen doorgehakt gaan worden over de
uitbreiding van de ondersteuning en dit ook uit te voeren als er voldoende capaciteit voor is.
➢ De naschoolse begeleiding van de kinderen op kwaliteit brengen en houden op educatief,
geestelijk en pedagogisch niveau;
➢ De financiële en administratieve documentatie goed op orde hebben, dit is extra nodig als er
uitbreiding van de ondersteuning zal komen;
➢ Zorgen dat Stichting Cœur d’Afrique onder de aandacht blijft en ook grotere fondsen proberen
te werven door het aanschrijven van bedrijven en het onderzoeken van andere
fondsenwerfmogelijkheden, en in specifiek structurele giften zien binnen te halen om
makkelijker lange termijn beslissingen te kunnen nemen.
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Annex I Financieel jaarverslag

Financieel overzicht Stichting Cœur d’Afrique
Saldo 1-1-2018

1759,52

Inkomsten:
Maandelijkse donatie: 12 x 100,00 1200,00
12 x 50,00

600,00

21 x 30,00

630,00

12 x 12,50

150,00

4 x 15,00

60,00

24 x 10,00

240,00
----------2910,00

Eenmalig of per jaar:

3 x 50,00

150,00

1 x 125,00 125,00

2 x 100,00

200,00

1 x 200,00 200,00

1 x 25,00

25,00

1 x 500,00 500,00

8,95

1 x1000,00 1000,00

----------

-----------

383,95

1825,00

1x

Gift diaconie Lexmond

2910,00

8,95

2 x500,00

1000,00

Collecte Hilversum
Cornelis en Sung

770,10
761,00 + via bank 100,00 + 30,00

Alexandra verjaardag
Kaartverk .Molenaar
Pannenkoekrestaurant

2208,95

891,00
250,00

720,00 +140,00 +65,00 + 60,00

985,00
207,50
----------4103,60

4103,60
-----------

Totale inkomsten:

9222,55
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Uitgave: Bankkosten
Project Embrace

209,24
7 x 200,00

1400,00

4 x 250,00

1000,00
---------2609,24

2609,24
---------6613,31
Begin sado:

1759,52
-----------

Saldo per 31-12 2018:

8372,83
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