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Stichting Cœur d’Afrique
Kerstviering in het water gevallen
Voor zaterdag 28 december was er een mooi
proramma voorbereid om samen met de
kinderen kerst te vieren. Dat viel helaas letterlijk in het water! De nacht ervoor viel er erg
veel regen en liep de wijk Buterere (waar het
Embrace-huis staat) onder water. Dit was
inmiddels al de derde overstroming in korte
tijd! Het Embrace huis liep die dag dus ook
onder water en was moeilijk te bereiken voor
de kinderen en de teamleden. Toch zijn alle
kinderen uiteindelijk bij Embrace aangekomen, wat aantoond hoe graag ze naar het
project wilden komen en samen kerstvieren.
Helaas kon het programma niet doorgaan
zoals gepland, maar is er een lekkere maaltijd
gekookt en gegeten, weliswaar met de voeten
in het modderige water... Nadat de kinderen
naar huis waren gegaan hebben de teamleden
het huis weer moddervrij en schoon kunnen
maken. Uitiendelijk kregen we een herkansing
om er op 31 december een feestelijke dag
van te maken met een leuke spellencompetitie, lekker eten, en zelfs sterretjes om het jaar
mee af te sluiten! De rest van de kerstvakantie hebben we ook nog andere leuke
activiteiten kunnen doen: Een tennis training,
familiebezoeken door het team, en zwemmen.

Embrace terrein en huis onder water

Donatien (links) bij wat er over is van zijn huis

Overstromingen
Dit regenseizoen is er al extreem veel water gevallen en dat zorgt voor problemen in heel OostAfrika. Het project Embrace heeft er ook veel last
van: sinds half december is het projecthuis al zes
keer onder water gelopen…! En het regenseizoen
duurt nog zeker tot mei en het ligt daarom in de
lijn der verwachting dat we nog wel meer overstromingen gaan zien. Het huis van één van de
kinderen in het project is volledig verwoest door
een overstroming en we proberen die familie te
helpen om weer een dak boven hun hoofd te
krijgen.
Een eigen huis voor Embrace
De overstromingen hebben de noodzaak benadrukt om een ander en het liefst een eigen huis
voor het project te hebben. Het project wil wel
graag in dezelfde wijk (Buterere) blijven omdat de
kinderen daar naar school gaan en er hun families
hebben. Er wordt inmiddels druk gezocht naar een
stuk land waar het risico op overstroming een stuk
lager is. Die stukken land zijn echter ook duurder.
We hebben daarom uw hulp nodig om dit mogelijk
te maken. Helpt u mee? Wat zou het fijn zijn om
een veiligere en gezondere plek te hebben om de
kinderen te ontvangen!
* Het Project Embrace wordt ondersteund door een
samenwerking van Stichting Coeur d’Afrique en
Stichting Shout for Joy.

Toch nog een feestelijke kerstvakantie v.l.n.r. Oud & Nieuw, zwemmen, tennis training.

Contact:

Gebedspunten:

Stichting Cœur d’Afrique
Lijsterbeslaan 38
4128 SK Lexmond
info@coeurdafrique.nl
www.coeurdafrique.nl

•

Voor de slachtoffers van de overstromingen, en dat het regenseizoen verder zonder
overstromingen zal zijn;

•

Het verkiezingsjaar in Burundi: Bid mee voor vrede, stabiliteit en goede leiders.

•

Voor het realiseren van een eigen Embrace huis.

NL28 RABO 0319 4084 26

•

Voor de kinderen en hun families, hun schoolprestaties en hun ontwikkeling.

