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1. Inleiding 
Na het veelbewogen verkiezingsjaar 2020 waarin ook de Coronacrisis begon, is het jaar 2021 relatief rustig 

verlopen. De Corona situatie is in 2021 met enkele golfbewegingen verlopen. Tijdens de piek hoorde je 

een paar weken lang van enorm veel positieve gevallen. De testcapaciteit in Burundi is erg zwak waardoor 

mensen vaak de hele dag in de rij moesten staan om een test te kunnen laten doen. Het dagelijks leven 

kon verder redelijk normaal doorgaan, zonder hele strenge maatregelen of lockdowns. Het vliegveld was 

ook het hele jaar open, maar het eerste halfjaar waren er maatregelen van verplichte quarantaine in een 

hotel. Later werd die quarantaineplicht opgeheven.   

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar voor een aantal leden van het Embrace team: Marieke & Gentil, de 

leiders van het Embrace project hebben in augustus een zoon gekregen en waren daarvoor een aantal 

maanden in Nederland; en Béni en Alexandra zijn in augustus getrouwd! 

Stichting Cœur d’Afrique heeft in 2021 de ondersteuning van het project Embrace op een stabiele manier 

doorgezet, met extra steun voor de bouw van het Embrace center. 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 Embrace Burundi1 die het project geïnitieerd heeft en het 

leiderschap ervan verzorgd. 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 2022.  

 

 

 
1 www.embraceburundi.nl  

http://www.embraceburundi.nl/
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2. Gerealiseerde ondersteuning project Embrace 
▪ Gedurende het jaar 2021 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 2021 is dit een ondersteuning van € 335 per maand 

geweest, net als in het jaar daarvoor.  

o Andere kosten (schoolspullen, medische kosten, 

huishoudelijke spullen, kleding, etc.) worden gedragen 

door Stichting Embrace Burundi. 

▪ Een extra gift van €5.000 is overgemaakt van Stichting Cœur 

d’Afrique voor de bouw van het nieuwe Embrace Center.  

▪ In de bijlage is het financiële jaarverslag te vinden dat een 

overzicht geeft van alle inkomsten en uitgaven van het jaar 

2021.  

3. Vorderingen project Embrace 
▪ Twee kinderen werden via Stichting Embrace Burundi gesponsord  om naar de King’s School te  

gaan: Een Christelijke, Engelstalige privé school. Eén van hen heeft dyscalculie en dyslexie en kan 

in de overvolle publieke scholen daar geen goede begeleiding in krijgen. Het is voor hem daarom 

heel waardevol om naar de King’s School te mogen gaan. De andere jongen die op de King’s School 

is begonnen is Kenny die broze bottenziekte heeft waardoor de drukke en overvolle klassen van 

de publieke scholen te riskant zijn voor hem. Daarom kwam er altijd een lerares voor hem naar 

het Embrace huis. Maar nu kan hij dan toch eindelijk, voor het eerst in zijn leven ècht naar school 

gaan omdat de King’s School kleinschaligere klassen heeft en omdat ze het gebouw en het terrein 

van de school rolstoelvriendelijk hebben gemaakt.  

▪ De tweeling Bukuru en Butoyi hebben als eersten van Embrace de basisschool afgerond en zijn in 

september aan vervolgonderwijs begonnen op een internaat / kostschool op zo’n anderhalf uur 

rijden buiten de hoofdstad Bujumbura. Zij wilden graag zelf naar het internaat en op die manier 

kunnen ze ook zelfstandiger worden en zijn ze wat verder weg van de thuissituatie die niet altijd 

stabiel is voor hen. Ze worden wel enorm gemist bij Embrace, maar gelukkig konden we hen 

tijdens de kerstvakantie weer even in ons midden hebben.  

▪ Over het algemeen hebben de kinderen het goed gedaan op school, maar enkelen hebben het 

wel moeilijk gehad. Drie meiden hebben het een aantal keer af laten weten op school en kwamen 

in de periodes ook niet naar het Embrace huis. Twee van de drie kwamen gelukkig weer helemaal 

terug naar school en bij Embrace, maar één van hen bleef er voor kiezen om niet meer naar school 

te gaan. Zij komt nu alleen nog op vrijdagmiddag en zaterdag naar Embrace zodat we nog wel het 

contact met haar blijven houden en hopelijk een goede invloed op haar leven kunnen hebben en 

dat ze het Woord van God blijft horen.  

▪ Doordat meerdere kinderen worstelden met hun huiswerk of het huiswerk soms maar lieten 

zitten, heeft het project een extra persoon aangenomen die de kinderen een aantal dagen per 

week begeleid met hun huiswerk bij het Embrace huis.  

▪ Helaas heeft het project de computerlessen voor kinderen moeten stopzetten omdat er een 

laptop gestolen is bij het Embrace huis. Het team heeft geprobeerd te achterhalen wie de dader 

is, maar dit is nog steeds niet duidelijk geworden. Zodra het project kan verhuizen naar het nieuwe 
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Embrace centrum waar we betere mogelijkheden hebben om de laptops veilig op te bergen, 

willen we weer starten met de computerlessen. 

▪ De bouw van het nieuwe Embrace centrum heeft veel vooruitgang geboekt in 2021, al hadden we 

gehoopt om aan het eind van 2021 nog wat verder te kunnen zijn. Vanwege de afwezigheid van 

Marieke en Gentil rondom de geboorte van hun zoon, heeft de bouw een aantal maanden 

stilgelegen. Daarnaast was het soms ook een uitdaging om de bouwmaterialen van goede 

kwaliteit te kunnen vinden. Desondanks zijn twee van de drie gebouwen zo goed als af gekomen 

in 2021 (zie de foto’s).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Voor de zomervakantie waren er weer verschillende leuke activiteiten en uitjes gepland. Vanwege 

de afwezigheid van Marieke en Gentil, en vanwege de voorbereidingen voor de bruiloft van Béni 

en Alexandra, was het een hele uitdaging voor het team om alle activiteiten uit te kunnen voeren. 

Het was daarom wel een iets andere zomer dan voorgaande jaren, maar alsnog hebben de 

kinderen een leuke vakantie gehad met een vakantiebijbelweek, zwemmen, naar het park voor 

sport en spel, en een aantal kinderen hebben een outreach gedaan naar kinderen die met kanker 

in het ziekenhuis lagen. Dit was erg indrukwekkend voor ze en deed hen beseffen hoe dankbaar 

ze mogen zijn met hun gezondheid en de kansen die ze nu in het leven hebben. Daarnaast was de 

Embrace familie uiteraard van de partij op de bruiloft van Béni en Alexandra die elkaar door 

Bezoekje op de bouwplaats 



 

5 
 

Embrace ontmoet hebben! De Embrace kinderen hebben een mooi optreden gegeven met zang 

en dans, en de drie jongste meiden waren de bloemenmeisjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Embrace familie met het 

bruidspaar op 14-8-2021 

Sport & spel tijdens de zomervakantie 
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▪ Voor de start van het nieuwe schooljaar 2021-2022 ontvingen de kinderen hun nieuwe 

schooluniformen, schoolbenodigdheden en schooltassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Aan het eind van het jaar ontvingen de kinderen hun kerstrapporten van school waaruit bleek dat 

een aantal kinderen er echt nog behoorlijk aan moeten trekken om met Pasen een beter rapport 

te kunnen laten zien. We konden vervolgens wel een bijzondere kerst met hen vieren: De kinderen 

mochten namelijk allemaal een vriendje of vriendinnetje meenemen naar Embrace voor de 

kerstviering op 23 december. Het was een groot succes met sport, spel en het delen van het 

Evangelie. De kinderen ontvingen ook een armbandje met daarop de symbolen van het Evangelie 

die hen kan helpen herinneren aan de goede boodschap, en ook om die goede boodschap 

makkelijk aan anderen door te kunnen geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaar om het nieuwe schooljaar te beginnen.  

Trotse ouders Marieke & Gentil met een hun zoon Ezra bij Embrace. 

(Ezra is geboren op 21-8-2021)  
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4. Fondsenwervingsactiviteiten en communicatie 
In 2021 bestond de fondsenwerving en communicatie uit het rondsturen van drie nieuwsbrieven naar de 

donateurs en belangstellenden, en deze nieuwsbrieven zijn ook op de website (www.coeurdafrique.nl) 

gezet. In november zijn Béni en Alexandra in Nederland op bezoek geweest en hebben daar in de 

Nederlands Hervormde Kerk in Lexmond verteld over het project Embrace. Naar aanleiding daarvan zijn 

er een aantal extra giften binnen gekomen.  

Andere manieren waarop er fondsen binnen zijn gekomen in 2021: 

▪ Kaartverkoop van Mevr. Molenaar; 

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

▪ Collecte in de Nederlandse Hervormde Kerk van Lexmond. 

5. Conclusie en aanbevelingen 
De activiteiten van Stichting Cœur d’Afrique zijn stabiel gebleven in 2021, ondanks de aanhoudende 

Coronapandemie en de bijzondere persoonlijke gebeurtenissen van een aantal teamleden van het project 

Embrace. 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 2021 laten zien dat het 

een positieve lichamelijke, intellectuele en geestelijke ontwikkeling van de kinderen bewerkstelligd. De 

extra gift van Stichting Cœur d’Afrique voor de bouw van het nieuwe Embrace cetrum kwam ook op de 

juiste tijd zodat de bouw doorgang kon vinden.  

Nu de bouw van het nieuwe Embrace centrum goed vordert, is het de hoop dat het project Embrace in 

2022 zal kunnen verhuizen naar het nieuwe Embrace centrum. Voordat het zover is, zullen er echter nog 

wel heel wat financiële middelen nodig zijn voor de inrichting (interieur en het terrein om de gebouwen 

heen).  Als Stichting Coeur d’Afrique kunnen we daarom in 2022 overwegen om een extra gift hiervoor 

mogelijk is, naast de maandelijkse ondersteuning om het project draaiende te houden.  

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.  
 

 

 

 

 

 

http://www.coeurdafrique.nl/
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Annex I: Financieel overzicht Stichting Cœur d’Afrique 2021 
Inkomsten 

Maandelijks  12x€200 €2400 

    12X€ 50 €  600 

12x€ 25 €  300    

12x€ 15 €  180 

12x€ 12,50 €  150 

24x€ 10 €  240 

11x€   7.50 €    82,50 

1 x€    5  €      5 

   €3957,50     € 3957,50 

Eenmalig giften 1x € 500 € 500 

   1x € 250 € 250 

2x € 200 € 400 

1x€  150 € 150 

5x € 100 € 500 

6x €  50  € 300 

4x €  25  € 100 

1x €  20  €   20 

2x €  10  €   20 

   €2240      € 2240 

Kaarten verkoop fam. Molenaar €  685 

Diaconie N.H.K. Lexmond  €   586,42 

    € 1178,49 

    € 2449,91     € 2449,91 

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

Totale inkomsten:         € 8647,41 
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Uitgaven 

 

Bankkosten    € 204,65 

Embrace  12x €335 €4020 

Embrace   1x  €5000 

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

     €9224,65 

 

Totale uitgaven          €9224,65 

 

 

       Inkomsten   €8647,41 

       Uitgaven   €9224,65 

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

                   -  €   577,24 

 

      Saldo 1-1-2021  €13251,84 

      Saldo31-12-2021  €12674,60 

   

 

 

 

 

 

 


