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1. Inleiding
Er is veel gebeurt in Burundi in 2020: De verkiezingen zijn gehouden, de vertrekkende president is kort na
de verkiezingen plotseling overleden, de nieuwgekozen president is versneld beëdigd, en daar kwam nog
het Coronavirus bij. Gelukkig is alles in rust verlopen, wat gezien de geschiedenis van Burundi rond
verkiezingen echt wel een wonder te noemen is! Vanwege de coronapandemie is het vliegveld lange tijd
gesloten geweest, maar in het laatste kwartaal van 2020 weer geopend.
In 2020 heeft Stichting Cœur d’Afrique de ondersteuning van het project Embrace op een stabiele manier
doorgezet. In dit jaarverslag leest u waar de ondersteuning voor gebruikt is (hoofdstuk 2) en hoe het
project Embrace zich verder ontwikkelt heeft (hoofdstuk 3) in samenwerking met Stichting Shout for Joy1
die het project geïnitieerd heeft en het leiderschap ervan verzorgd. [In de tweede helft van 2020 heeft
Stichting Shout for Joy haar naam veranderd naar Stichting Embrace Burundi. In het vervolg van dit verslag
zal de naam Stichting Embrace Burundi genoemd worden.]
Er was vorig jaar door het bestuur besloten om de partnerstichting Embrace Burundi te volgen in het
zoeken naar een nieuwe locatie om een eigen Embrace huis te realiseren. 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 2021.
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2. Gerealiseerde ondersteuning project Embrace
▪

▪

Gedurende het jaar 2020 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 In 2020 is dit een ondersteuning van € 335 per maand
geweest.
o Andere kosten (schoolspullen, medische kosten,
huishoudelijke spullen, kleding, etc.) worden gedragen
door Stichting Embrace Burundi.
In de bijlage is het financiële jaarverslag te vinden dat een
overzicht geeft van alle inkomsten en uitgaven van het jaar
2020.

3. Vorderingen project Embrace
▪

▪

▪

In 2020 is er één meisje bij het project gekomen maar hebben we aan het eind van het jaar ook
weer afscheid van haar genomen. Zij werd al ondersteund door een andere stichting om naar
school te kunnen gaan, maar omdat ze verder geen maaltijd kreeg en ver naar school moest lopen,
heeft Embrace haar opgenomen. Ze kwam elke schooldag voor een maaltijd en de verdere
buitenschoolse activiteiten. Omdat haar thuissituatie niet goed was en ze door haar pleegmoeder
‘gebruikt’ bleef worden om op straat te bedelen, heeft de andere stichting uiteindelijk een goed
pleeggezin voor haar gevonden en woont ze daar nu volledig bij in. In december is het kleine zusje
van twee Embrace kinderen zwaar ondervoed en ziek bij Embrace gekomen, en begin 2021 is
besloten haar ook echt op te nemen in Embrace. Daarmee is het totaal aantal kinderen dat
ondersteund wordt nu 25.
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 activiteiten niet door
kon
gaan.
Uiteindelijk
konden we nog wel naar de
dierentuin en het zwembad
gaan.
Ook
verzorgden
kinderwerkers van de kerk Groepsfoto tijdens de dagtrip naar het binnenland van Burundi
(CLM) een week lang een vakantiebijbelweek, en we zijn op een dagtrip naar het binnenland van
Burundi gegaan wat een hoogtepunt was!
In 2020 is er op een structurelere manier computerles gegeven aan een aantal kinderen die daar
klaar voor zijn. Dit is een belangrijke vaardigheid die de kinderen zal helpen in het
vervolgonderwijs waar ze hopelijk naar toe door kunnen gaan stromen.
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▪

▪
▪

Er was al lange tijd een plan om een eigen
Embrace huis te bouwen om de kinderen een
gezondere en betere omgeving te bieden en
om in de toekomst de doorstroom van
kinderen beter mogelijk te maken. Dit proces
kwam erg moeizaam op gang, maar toen we er
met het Embrace team in Burundi heel
concreet voor zijn gaan bidden en vasten,
gebeurden er wonderen! Er kwamen een
aantal grote giften binnen bij de Stichting
Embrace Burundi en daarmee konden we in juli
een stuk grond aankopen, niet heel ver van het
huidige Embrace huis, maar wel op een plek De ommuring om het aangekochte terrein staat
die beter beschermd is tegen overstromingen. Van september t/m november is er hard gewerkt
aan de ommuring om het terrein en het leggen van de fundering voor het gebouw.
Voor de start van het nieuwe schooljaar op 7 september ontvingen de kinderen hun nieuwe
schooluniformen, schoenen en schooltassen.
Aan het eind van het jaar ontvingen de kinderen hun kerstrapporten van school en alle kinderen
hadden daarbij een voldoende resultaat. Sommigen met moeite en anderen met vlag en wimpel,
maar voor allemaal een ontzettend mooie prestatie die laat zien dat de persoonlijke begeleiding
van de kinderen haar vruchten afwerpt in de schoolresultaten.

Klaar voor het nieuwe schooljaar
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4. Fondsenwervingsactiviteiten en communicatie
Er zijn in 2020 niet veel fondsenwervingsacties geweest in 2020, onder andere door de Corona
pandemie waardoor het moeilijk was om activiteiten te organiseren en waardoor Alexandra ook niet
naar Nederland kon komen. Wat wel gerealiseerd is:
▪
▪
▪

Kaartverkoop van Mevr. Molenaar;
Een gift van de diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk van Lexmond;
In samenwerking met Stichting Embrace Burundi is er een projectvoorstel ingediend bij Wilde
Ganzen om een deel van de bouw van het Embrace centrum mee te financieren. Helaas werd
het voorstel niet aangenomen met als belangrijkste redenen dat de sterke christelijke basis van
het project en twijfels over de duurzaamheid (of het project ooit helemaal op eigen benen zal
kunnen staan). Het was een goede ervaring om van te leren voor toekomstige fondsenwerving.

Het bestuur heeft in 2020 de volgende stappen gezet om Stichting Cœur d’Afrique en haar objectieven
bekend te maken in Nederland:
▪
▪

Bijhouden van de website (www.coeurdafrique.nl);
Er zijn in 2020 drie nieuwsbrieven rondgestuurd naar donateurs en belangstellenden in februari,
mei en september. Deze zijn ook op de website te vinden.

5. Conclusie en aanbevelingen
De activiteiten van Stichting Cœur d’Afrique zijn stabiel gebleven in 2020, ondanks dat de
Coronapandemie voor veel instabiliteit in de wereld zorgde. De ondersteuning aan het project Embrace
blijft ook waardevol en is een belangrijke bijdrage om het project draaiende te kunnen houden. Het
project Embrace heeft ook in 2020 laten zien dat het een positieve lichamelijke, intellectuele en
geestelijke ontwikkeling van de kinderen bewerkstelligd.
Nu de bouw van het nieuwe Embrace centrum van start heeft kunnen gaan in 2020 met fondsen van
Stichting Embrace Burundi, is het goed om als Stichting Coeur d’Afrique te besluiten of er een extra gift
kan gaan naar bepaalde onderdelen van de bouw, of de inrichting en verdere benodigdheden zodra de
bouw klaar is.
Het blijft ook aanbevolen om na te denken 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 of vervolgonderwijs na de basisschool te kunnen ondersteunen.
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.
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Annex I: Financieel overzicht Stichting Cœur d’Afrique 2020
Inkomsten:
Maandelijkse donatie: 12x €200

€2400

12x€ 50

€ 600

12x€ 15

€ 180

12x€ 25

€ 300

12x€ 12,50

€ 150

24x€ 10

€ 240

12x€ 5

€ 60

-----------€3930

Eenmalig per jaar

1x €150

€ 150

3x €100

€ 300

1x € 85

€ 85

1x € 70

€ 70

2x € 50

€ 100

2x € 20

€ 40

1x € 25

€ 25

5x € 10

€ 50

1x €200

€200

€ 3930,00

-------------€ 1020
Kaarten verkoop Mw. Molenaar

€ 938

Diaconie N.H.K Lexmond

€ 696,55

€ 1020,00
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---------------€1634,55

€ 1634,55
------------

Totale inkomsten

€ 6584,55

Uitgaven:
Bankkosten
Embrace

€ 199,13
12x € 335

€4020,00

--------------

Totale uitgave

€4218,13

Inkomsten
Uitgave

€ 6584,55
€ 4218,13
----------------€ 2365,42

Saldo 1-1-2020

€10886.42
-----------------

Saldo 31-12-2020

€13251,84
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