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Stichting Cœur d’Afrique
De bouw van het Embrace centrum
De afgelopen maanden is het hard gegaan met
de bouw van het nieuwe Embrace centrum. Af
en toe gaan we even langs de bouwplaats met
een aantal kinderen en het is leuk om te zien
hoe enthousiast zij er ook van worden! Het
nieuwe Embrace centrum is echt een investering
in de toekomst . Allereerst voor de huidige groep
kinderen omdat ze een betere, ruimere en gezondere plek krijgen om zich te ontwikkelen.
Maar ook voor de kinderen die Embrace in de
toekomst nog hoopt te bereiken. Als de oudere
kinderen ‘uitstromen’ , komt er ruimte voor nieuwe instroom. Zo hopen we op een duurzame
manier meer kinderen te kunnen ondersteunen
naar zelfredzaamheid.

Vrolijkheid na het zwemmen aan
het eind van de paasvakantie

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het
huwelijk van Béni & Alexandra in volle gang. De
Embrace kinderen kijken er ook al enorm naar uit!
Op D.V. 14 augustus 2021 is de grote dag die in
Burundi gehouden zal worden. We hopen mogelijk
te maken dat dit ook via een livestream te volgen
zal zijn. Bijzonder feitje: Marieke & Gentil verwachten hun kindje op de trouwdatum!

Paasvakantie
Pasen wordt in Burundi eigenlijk wel net zo
groots gevierd als Kerst, en de Paasvakantie is
dan ook een hoogtepunt in het jaar. De
schoolrapporten die voor de vakantie uitgedeeld
warden, waren over het algemeen erg goed. De
vakantie werd afgesloten met een uitje naar het
zwembad waar iedereen altijd erg van geniet!
Bijbelprogramma
Mapenzi is een goede vriend van Marieke &
Gentil (die Embrace leiden,) en hij is een enorm
begaafde zondagsschoolleraar. Tussen Pasen en
Pinksteren heeft hij op zaterdag een programma
verzorgd voor de kinderen. De kinderen zijn altijd

erg enthousiast en leren op een hele vrolijke
manier meer over God en Zijn Woord.
Estella en Kenthia
Misschien herinnert u zich Estella? Zij kwam een
halfjaar geleden ziek en zwaar ondervoed bij
Embrace. Het gaat nu gelukkig ontzettend goed
met haar, en ze is zoveel aangekomen dat je de
Estella van 6 maanden geleden niet meer herkent! Na de paasvakantie mocht zij ook starten
op de kleuterschool waar ze erg trots op is.
Kenthia is het zusje van Christa Bella. Ook zij
kwam erg ziek bij Embrace om hulp. Ze was er
slecht aan toe en ook ondervoed. Embrace heeft
ondersteund voor de operatie die ze nodig had
en daarna is ze bij Embrace gebleven om aan te
sterken. Ze is nog steeds erg dun en zwak maar
we hopen dat ze snel zal aansterken.
Kenny
Kenny is erg slim en houdt ook van leren, maar
hij heeft nooit normaal naar school gekund vanwege zijn brozebottenziekte. Nu is er een
christelijke engelstalige school in Bujumbura die
de juiste aanpassingen voor hem kan maken
waardoor hij daar naar school kan na de
zomervakantie. De tranen rolden over Kenny’s
wangen toen hij dit hoorde, zo blij is hij hiermee!
* Het Project Embrace wordt ondersteund door een
samenwerking van Stichting Coeur d’Afrique en Stichting Embrace Burundi (eerst “Shout for Joy genaamd).

De voortgang van de bouw van het Embrace center op de dag dat betrokkenen vanuit de kerk (CLM) het kwamen bekijken en ervoor bidden.
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Educatiefonds
We verwachten dat een aantal kinderen volgend
schooljaar naar de middelbare school kunnen doorstromen. En de komende jaren zal dat voor steeds
meer kinderen gaan gelden. Daar komen weer nieuwe
kosten bij kijken. Daarom heeft Embrace een educatiefonds opgezet: Uw bijdrage hiervoor is van harte
welkom!

