
Aandacht voor liefde  

Naar aanleiding van Valentijnsdag  stond het 

zaterdagprogramma van 12 februari in het teken 

van de liefde. We hebben het met de kinderen 

gehad over het delen van liefde en waardering 

met de mensen om hen heen. Samen 

knutselden we hartjes waarop de kinderen 

woorden voor waardering mochten schrijven 

voor iemand uit hun omgeving, om vervolgens 

het hartje ook aan die persoon te geven. Bij de 

dagafsluiting hebben we stilgestaan bij de liefde 

zoals God die bschrijft in 1 Korinthe 13 en dat 

het soms best hard werken is om op die manier 

lief te hebben.  
 

Paasviering 

De week vóór pasen kregen de kinderen hun 

schoolrapporten. Sommigen hadden boven ver-

wachting goede cijfers terwijl anderen worstelen 

met het schoolwerk. Op 9 april nodigden we de 

ouders / verzorgers uit om met hen over de 

voortgang van de kinderen op school te spreken, 

maar ook over hoe het verder met hen gaat.  Het 

was belangrijk om samen te delen wat goed is 

voor elk kind in de fase waarin hij / zij zit. Terwijl 

de oudergesprekken plaatsvonden, hebben we 

met de jongere kinderen een knutselwerkje 

gemaakt over groeien in geloof. De dag sloten 

we af met zingen, een Woord uit de Bijbel en 

gebed, samen met ouders en kinderen. De week 

daarna hebben we pasen gevierd op 16 april. 

Net als met de kerstviering mochten de kinderen 

allemaal een vriendje of vriendinnetje meene-

men. We hebben spelletjes gespeeld, een lek-

kere maaltijd met elkaar gegeten en de 

boodschap van het lijden, sterven en de 

opstanding van Jezus gedeeld.  
 

Pinksteren & Nieuwe Embrace centrum 

Ondanks het fantastische nieuws in december 

2021 dat er voldoende financiering was binnen 

gekomen om door te gaan met de nieuwbouw 

(zie vorige nieuwsbrief), heeft het toch nog lang 

op zich laten wachten voordat de bouw echt 

voortgezet kon worden. Het was erg lastig om de 

materialen te krijgen. Daarbij kwam nog de 

brandstofcrisis die in Burundi ook leidt tot ver-

hoging van prijzen. De afgelopen paar maanden 

is er gelukkig wel voor voortgang in de bouw 

geweest en inmiddels is de constructie van het 

derde en laatste gebouw op het terrein bijna 

afgerond. Dit gebouw wordt het educatiecen-

trum. Er moet nog veel afgewerkt worden, maar 

zaterdag 4 juni hebben we de kinderen alvast 

een keer meegenomen naar het nieuwe Em-

brace centrum en hebben we daar pinksteren 

met hen gevierd. Het was mooi om samen met 

de kinderen God de loven en te prijzen voor alles 

wat Hij gedaan heeft, en om dit op het nieuwe 

Embrace terrein te kunnen doen!  

 

 

* Het Project Embrace wordt ondersteund door een 

samenwerking van Stichting Coeur d’Afrique en Stich-

ting Embrace Burundi. 
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Gebed gevraagd 

 Drie kinderen zijn in de afgelopen periode gestopt met school. Eén vanwege gedragsproblemen en 

twee omdat ze besloten hebben niet meer naar school te willen, waarschijnlijk ook door negatieve 

invloed van hun omgeving. Willen jullie meebidden voor bescherming voor hen, voor een positieve 

verandering in hun hart en leven zodat we ze bij Embrace betrokken kunnen houden.  

 Bid mee voor het afmaken van het nieuwe Embrace centrum zodat we er dit jaar nog naartoe kun-

nen verhuizen.  

 Bid mee voor het verder ontwikkelen van een visie om uit te kunnen reiken naar meer kinderen.   

Genieten van het heerlijke fruit dat 

Burundi te bieden heeft! 


