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1. Inleiding 
In 2019 heeft Stichting Cœur d’Afrique de ondersteuning van het project Embrace doorgezet en die 

ondersteuning vergroot. In dit jaarverslag leest u waar die ondersteuning voor gebruikt is (hoofdstuk 2) 

en hoe het project Embrace zich verder ontwikkelt heeft (hoofdstuk 3) in samenwerking met Stichting 

Shout for Joy die het project geïnitieerd heeft en het leiderschap ervan verzorgd.  

De scenario’s voor het uitbreiden van de ondersteuning naar andere onderdelen zoals in het jaarverslag 

van 2018 is beschreven, is verder besproken binnen het bestuur en het projectteam in Burundi in 2019 Er 

is door het bestuur gekozen om de partnerstichting Shout for Joy te volgen in het zoeken naar een nieuwe 

locatie om een eigen Embrace huis te realiseren. De andere scenario’s blijven ook nog bestaan en kunnen 

verder uitgewerkt worden als kansen zich voordoen. De scenario’s die we daarvoor op onze radar blijven 

houden zijn: 

▪ Het ondersteuning van de thuissituaties van de kinderen die deel uit maken van het Embrace 

project; 

▪ Een tweede Embrace huis met een nieuwe groep kinderen; 

▪ Het starten van een project met een groep jongens (grotendeels tieners) die veelal op straat leven 

om hen een vakopleiding en begeleiding te bieden.  

In hoofdstuk 4 is een opsomming van de fondsenwerving -en communicatieactiviteiten te vinden en dit 

jaarverslag wordt in hoofdstuk 5 afgesloten met een conclusie en een vooruitblik op het jaar 2020.  
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2. Gerealiseerde ondersteuning project Embrace 
▪ Gedurende het jaar 2019 heeft Stichting Cœur d’Afrique structurele maandelijkse ondersteuning 

gegeven aan het project Embrace voor de huur van het projecthuis en andere vaste lasten (water, 

elektriciteit, brandstof), contributie voor de personeelskosten, en contributie voor de maaltijden.  

o Halverwege het jaar is er besloten het maandelijkse 

bedrag te verhogen van €250 naar €335 om de 

permanente staff een loonsverhoging te geven en om 

de jongedame die de kinderen begeleid met het 

huiswerk ook een salaris te kunnen geven. Dit was 

mogelijk omdat er ook voldoende structurele 

maandelijkse giften bij de Stichting binnenkwamen.  

o Andere kosten (schoolspullen, medische kosten, 

huishoudelijke spullen, kleding, etc.) worden gedragen 

door Stichting Shout for Joy. 

▪ Aan het begin van het schooljaar 2019/2020 heeft Stichting Cœur d’Afrique een extra gift voor 

het project Embrace overgemaakt voor het aanschaffen van nieuwe schooluniformen voor de 24 

kinderen die het project begeleidt.  

▪ In de bijlage is het financiële jaarverslag te vinden dat een overzicht geeft van alle inkomsten en 

uitgaven van het jaar 2019.  

3. Vorderingen project Embrace 
▪ In 2019 is het aantal kinderen dat het project Embrace ondersteund opgelopen tot 24 kinderen 

(in 2018 waren het er 21). Een jonger broertje van twee van onze kinderen had een medisch 

probleem waar het project hem in ondersteund heeft en vervolgens is er besloten hem ook echt 

op te nemen in Embrace en te ondersteunen om naar school te gaan. Daarnaast zijn er twee zusjes 

officieel bij het project gerekend door hen te ondersteunen naar school te gaan, maar zij waren 

al vaak aanwezig omdat hun moeder het 

project helpt met koken en schoonmaken.  

▪ In het begin van 2019 waren veel 

kinderen ziek, waarvan er één plotseling ernstig 

ziek werd en zelfs in een coma terechtkwam. 

Wonderbaarlijk genoeg is hij daar uiteindelijk 

weer goed uitgekomen en volledig hersteld en 

behaalde hij één van de beste resultaten dat 

schooljaar. 

▪ April stond in het teken van de bruiloft 

van Marieke (initiatiefneemster van het project 

Embrace met Stichting Shout for Joy) met 

Gentil. De kinderen waren druk bezig met het 

voorbereiden van dans en zang waarmee ze op 

27 april hebben bijgedragen aan een prachtige 

trouwdag.  

Marieke & Gentil 
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▪ In de zomervakantie hebben we verschillende 

leerzame en ontspannende activiteiten 

kunnen doen met de kinderen. Zo hebben we 

sport & spel in het park gedaan; zijn we met ze 

gaan zwemmen; hebben ze bijles gekregen; 

zijn we naar de dierentuin geweest; en op 

bezoek in het ziekenhuis waar we tegelijkertijd 

een outreach hebben gedaan.  

▪ Op 9 september was de dag dat de scholen 

weer begonnen. De zaterdag daarvoor hebben 

we de ouders/verzorgers van de kinderen 

uitgenodigd om naar het Embrace huis te 

komen om hen te laten zien wat de kinderen 

tijdens de zomervakantie hebben gedaan, en 

om hen aan te moedigen in het ouderschap 

vanuit de Bijbel. Daarna was het groot feest 

want de kinderen ontvingen hun nieuwe 

uniform en schoolspullen.  

 

▪ In december 2019 had Burundi te maken met 

hevige regenval. De wijk Buterere waar het 

Embrace huis is gevestigd had hier zwaar onder te 

lijden. Verschillende keren is het huis onder water 

gelopen waardoor het huis ook in een steeds 

slechtere staat verkeerd.  

▪ Aan het eind van 2019 is er gestart met het 

zoeken naar een stuk land voor het realiseren van 

een eigen huis voor het project Embrace.  Sinds 1 

februari 2018 huren we een huis, maar het is 

gebleken dat het niet gunstig gelegen is. Mede 

door de overstromingen verkeert het huis niet in 

een goede staat. Het was nieuw toen we erin 

gingen, maar door het vocht in de grond en de 

regelmatige overstromingen zijn er grote 

schimmelplekken op de muren ontstaan. Daarnaast is het te klein; er is geen kantoor of 

opslagplaats en ook rustig huiswerk maken of een één-op-één gesprek voeren is lastig. Daarnaast 

zijn er vier kinderen met een lichamelijke beperking die zich in het huidige huis niet zonder hulp 

of aanpassingen kunnen verplaatsen. Dit geeft de noodzaak aan voor het realiseren van de 

nieuwbouw voor het Embrace Center, met voldoende ruimte en de nodige aanpassingen voor de 

kinderen die speciale zorg nodig hebben en een gezondere en stabielere plek voor alle kinderen. 

De plannen hiervoor hopen we in 2020 verder uit te werken.  

Naar het zwembad in de zomervakantie 

De 3 jongste kinderen gaan voor het eerst naar school 

Overstromingen bij het Embrace huis 
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4. Fondsenwervingsactiviteiten en communicatie 
Er zijn verschillende specifieke fondsenwervingsacties geweest in 2019, waaronder: 

▪ Kaartverkoop van Mevr. Molenaar; 

▪ Een gift van de diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk van Lexmond; 

▪ Vrouwenvereniging Hanna van de Nederlands Hervormde Kerk van Lexmond; 

▪ Collecte van de Passage; 

▪ Collecte bij ‘kerk op schoot’ in Lexmond. 

Het bestuur heeft in 2019 de volgende stappen gezet om Stichting Cœur d’Afrique en haar objectieven 

bekend te maken in Nederland: 

▪ Bijhouden van de website (www.coeurdafrique.nl); 

▪ Alexandra heeft op 28 november 2019 een presentatie gegeven voor Vrouwenvereniging Hanna 

van de Nederlands Hervormde Kerk in Lexmond; 

▪ Er zijn in 2019 drie nieuwsbrieven rondgestuurd naar donateurs en belangstellenden in februari, 

juli en oktober. Deze zijn ook op de website te vinden. 

 

5. Conclusie en aanbevelingen 
De activiteiten van Stichting Cœur d’Afrique zijn stabiel gebleven in 2019 en de ondersteuning aan het 

project Embrace is waardevol. Het project heeft al enorm bijgedragen aan de lichamelijke, intellectuele 

en geestelijke ontwikkeling van de kinderen.   

Het is aanbevolen om te blijven nadenken over concrete manieren om als Stichting meer projecten te 

kunnen ondersteunen of de steun aan het project Embrace uit te breiden naar andere onderdelen zoals 

de thuissituatie van de kinderen en/of het realiseren van de nieuwbouw van een eigen Embrace huis.  

Daarbij is het goed als Stichting Cœur d’Afrique onder de aandacht blijft bij de huidige ‘achterban’ en dat 
ook grotere fondsen geworven kunnen worden door het aanschrijven van bedrijven en het onderzoeken 
van andere fondsenwerfmogelijkheden, en in het bijzonder om meer structurele giften zien binnen te 
halen om makkelijker lange termijn beslissingen te kunnen nemen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coeurdafrique.nl/
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Annex I: Financieel overzicht Stichting Cœur d’Afrique 2019 
Saldo  1-1- 2019                 €8372,83  

Inkomsten 2019: 
Maandelijkse donatie: 8 x  €200    €1600,00 
   4 x  €100             €  400,00 
               12 x €50             €  600,00 
   15 x €30             €  450,00 
   22 x €15             €  330,00 
   12 x €12,50       €  150,00 
   24 x €10             €  240,00 
   12 x  €5               €    60,00 
     --------------       
      €3830,00     €  3830,00 
  

Éénmalig per jaar: 2x  € 200   €  400,00 
   1x  € 100   €  100,00 
   1x  €   75   €    75,00 
   4x  €   50   €  200,00 
   1x  €   40     €    40,00 
   2x  €   25     €    50,00 
   1x  €  10,50   €    10,50 
   1x  €  10   €    10,00 
   2x  €   5    €    10,00 
     --------------- 
       €  895,50     €   895,50 
 
Kaart verkoop  Molenaar    €    935,00 
Gift Diaconie      €    500,00 
Vrouwen vereniging  Hanna     €    209,25 
Collecte  Passage     €     75,00 
Kerk op schoot      €     75,00 
     --------------- 
       € 1794,25     €  1794,25 
           -------------- 
        Totale inkomsten €  6519.75  
 

Uitgaven:  Bankkosten:    €    196,16 
      Embrace  6x  €  250,00 €  1500,00 
    6x  €  335,00 €  2010,00 
      Uniformen    €    300,00 
      -------------- 
 Totale uitgave:      €  4006,16    €  4006,16 
           ------------- 
           €  2513,59 
 

        Begin saldo  €  8372,83 
           ------------- 
        Saldo per 31-12-2019 €10886,42 
             


