
Ongewone zomervakantie 
 

Het schooljaar eindigde met goede rapporten 

voor bijna alle kinderen. Helaas was er één 

(Ciza) die het jaar over moest doen. De 

zomervakantie begon zonder Marieke & Gentil 

die naar Nederland waren voor de geboorte van 

hun zoon: Ezra werd op 20 augustus geboren!  

En ook Alexandra en Béni waren wat meer af-

wezig omdat zij druk bezig waren met hun 

bruiloft. Op 14 augustus was de grote en bijzon-

dere dag waarin de Embrace kinderen een bel-

angrijke rol speelden. Dat mocht ook wel, want 

Béni & Alexandra hebben elkaar door Embrace 

leren kennen! Naast deze mooie dag is het de 

overige Embrace teamleden gelukt om nog een 

aantal leuke activiteiten te organiseren: De  

bijbelweek, zwemmen, sporten in het park, en 

samen chapati en fruitsap maken. Aan het eind 

van de zomervakantie belandde Aline helaas in 

het ziekenhuis waar ze geopereerd moest 

worden aan haar knie. Het herstel verliep lang-

zaam, maar inmiddels kan ze gelukkig weer 

rennen en springen als voorheen.  
 

Back to school! 

De zaterdag voor de start van het nieuwe 

schooljaar in september hebben alle kinderen 

een schooltas, schoolspullen en een nieuw 

school uniform gekregen. Ook werd er uit de 

Bijbel een aanmoedigend woord gedeeld voor 

het nieuwe schooljaar. Voor Kenny was het extra 

bijzonder want hij mocht starten op de King’s 

School. Eigenlijk had hij de hoop al opgegeven 

dat hij met zijn broze bottenziekte ooit naar een 

normale school zou kunnen, maar nu is zijn 

droom uitgekomen! De tweeling Bukuru and 

Butoyi zijn begin september naar een internaat 

in het binnenland vertrokken. Ze zijn erg 

gegroeid in alle opzichten sinds ze bij Embrace 

zijn en ze wilden zelf graag naar het internaat. 

Ze worden wel enorm gemist bij Embrace en we 

kijken ernaar uit om ze in de kerstvakantie weer 

terug te zien! Helaas is Ciza na een paar weken 

met school gestopt. We proberen nog een goede 

invloed op haar te hebben zodat ze niet te ver 

afdwaald. 
 

Nieuwe Embrace centrum 

Met de afwezigheid van Gentil & Marieke heeft 

de bouw stilgelegen, maar tot die tijd is er kei-

hard gewerkt en is er al veel gerealiseerd. Sinds  

Marieke & Gentil weer terug zijn (oktober) is de 

bouw weer verder gegaan. Er was lange tijd nog 

niet voldoende geld om de bouw te kunnen 

voltooien, maar heel recentelijk is er een spon-

soraanvraag bij een stichting goedgekeurd, 

waardoor dit nu toch allemaal rond gaat komen!  

Toen Béni en Alexandra in november in Neder-

land waren, hebben ze nog een oproep voor 

steun voor de bouw gedaan, maar nu is het 

ineens al zo voorzien. Heel erg bedankt voor uw 

gebeden en betrokkenheid!  
 

* Het Project Embrace wordt ondersteund door een 

samenwerking van Stichting Coeur d’Afrique en Stich-

ting Embrace Burundi. 
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Bonfils, Pascal en Karim zijn klaar 

om weer naar school te gaan.  

De voortgang van de nieuwbouw (foto van augustus) 

Ezra met trotse ouders Marieke & 

Gentil bij Embrace 

Chapati maken met de meiden  De Embrace familie met het bruidspaar 

Sport & spel in het park 


