
Schoolresultaten en “ouderdag” 

De meeste kinderen hebben  het schooljaar met 

erg goede resultaten afgerond, somimigen heb-

ben het met moeite gehaald terwijl enkelen het 

jaar over moeten doen.  Op 18 juli hebben we 

het schooljaar feestelijk beëindigd waar ook de 

ouders/verzorgers van de kinderen bij waren. 
 

Zomervakantieprogramma 

Met het Embrace team in Burundi hadden we 

een mooi programma  opgesteld voor de 

zomervakantie. Helaas waren er tijdens de 

eerste weken vakantie veel zieke kinderen (o.a. 

met mazelen), waardoor een aantal activteiten 

niet door kon gaan. Inmiddels zijn we al wel naar 

de dierentuin en het zwembad geweest. Ook 

verzorgden kinderwerkers van de kerk (CLM) een 

week lang een vakantiebijbelweek, en we zijn op 

een dagtrip naar het bnnenland van Burundi 

gegaan ! Dat was absoluut een hoogtepunt!  
 

Het beloofde land :)  

Er was al lange tijd een plan om een eigen Em-

brace huis te bouwen om de kinderen een ge-

zondere en betere omgeving  te bieden en om in 

de toekomst de doorstroom van kinderen beter 

mogelijk te maken. Dit proces kwam erg moei-

zaam op gang, maar toen we er met het Em-

brace team in Burundi heel concreet voor zijn 

gaan bidden en vasten, gebeurden er wonderen! 

Er kwamen een aantal grote giften binnen (via 

de Stichting Shout for Joy) en inmiddels is er een 

mooi stuk land aangekocht !  We zijn heel dank-

baar voor de giften, maar de komende periode 

zullen er ook heel veel kosten gemaakt gaan 

worden voor de bouw. Uw steun blijft dus nog  

hard nodig! 
 

 

Corona en verkiezingen in Burundi: Update! 

Er is veel gebeurt de afgelopen maanden: de 

verkiezingen zijn gehouden, de zittende presi-

dent is plotseling overleden, de nieuwverkozen 

president is versneld beëdigd, en het corona-

virus werd even iets serieuzer genomen. Geluk-

kig is alles in rust verlopen, wat gezien de ge-

schiedenis van Burundi rond verkiezingen echt 

wel een wonder te noemen is!  Op het moment 

van schrijven is het vliegveld nog gesloten en dit 

gaat waarschijnlijk nog wel minstens een aantal 

weken zo blijven.  
 

Back to school 

Op maandag 7 september beginnen de scholen 

weer in Burundi. De kinderen hebben op 5 sep-

tember hun nieuwe uniform en schoolspullen 

ontvangen waar ze maar wat blij mee zijn ! Het 

normale schoolritme gaat vanaf deze week weer  

beginnen; bidt u mee voor de kinderen dat ze 

hun best zullen doen en goede resultaten mogen 

halen op school ?  

 

* Het Project Embrace wordt ondersteund door een 

samenwerking van Stichting Coeur d’Afrique en Stich-

ting Shout for Joy.  
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Ciza en Clairia: Update! 

In de vorige nieuwsbrief schreven we dat we de zusjes 

Ciza en Clairia hadden moeten laten gaan. Inmiddels 

is er een update te noemen: Beiden zijn ze weer  

teruggekeerd naar Embrace. Er zijn de afgelopen 

periode een aantal stevige gesprekken met hen ge-

voerd om te zien of ze echt gemotiveerd zijn om weer 

terug naar school te gaan. Inmiddels zijn ze weer 

ingeschreven op school, hebben ze hun uniform 

ontvangen en  gaan ze weer volwaardig meedraaien 

in Embrace. 
V.l.n.r. Divine, Ciza & Clairia 

Genieten van een watermeloen 

Tijdens de vakantiebijbelweek 


