
Voortgang Project Embrace 

Het Project Embrace wordt onder-

steund door een samenwerking van 

Stichting Cœur d’Afrique en Stichting 

Shout for Joy. Het project heeft als 

doelstelling om kinderen die veelal op 

straat leven in Bujumbura te onder-

steunen om naar de basisschool te 

gaan.  

De ondersteuning bestaat uit: 

 Schoolgeld -en benodigdheden; 

 Voorzien in een maaltijd; 

 Huiswerkbegeleiding; 

 Vaardigheidstrainingen; 

 Medische zorg.  

 

Sinds september zijn er 10 kinderen 

ondersteund om naar school te gaan. 

In de weken daarna konden daar nog 6 

kinderen aan toegevoegd worden.  

Deze 16 kinderen hebben een uniform, 

schooltas en schriften gekregen, en 

daarnaast is ervoor gezorgd dat ze op 

schooldagen ook te eten hebben. Dit is 

voor hen een belangrijke stimulans om 

geconcentreerd en gemotiveerd naar 

school te blijven gaan.  

Vooruitzichten 2018 
 

De ondersteuning van Stichting Cœur 

d’Afrique gaat zich in 2018 richten op 

een plek waar de kinderen na schooltijd 

terechtkunnen voor een maaltijd, huis-

werkbegeleiding en andere naschoolse 

activiteiten. En het nieuwe jaar is goed 

begonnen, want de sleutel voor het ge-

bouw dat hiervoor gaat dienen is op 3 

januari in ontvangst genomen! Het ge-

bouw staat in de wijk Buterere waar de 

meeste kinderen van Embrace vandaan 

komen. 
 

Kids event 

Op 27 december 2017 hebben we een 

kids event georganiseerd om kerst te 

vieren en vooral om de kinderen te be-

moedigen om hun best te blijven doen op 

school. Samen hebben we naar een film 

van de kerstgeschiedenis gekeken en 

daarover doorgepraat en gebeden. We 

hebben leuke spellen gedaan en een 

aantal kinderen kreeg een certificaat als 

beloning voor hun goede houding, voor 

het halen van goede cijfers op school, en 

voor het laten zien van verbetering.  

Een fijne en veilige plek in Buterere  

Vanaf januari 2018 wordt er een centrum geopend in Buterere waar de kinderen 

na schooltijd terecht kunnen. Helaas duurde de voortgang van de bouw op het 

andere terrein te lang (zie vorige nieuwsbrief) waardoor we op zoek zijn gegaan 

naar (tijdelijke?) andere mogelijkheden. En die hebben we gevonden! Een fijne 

en veilige plek in de wijk Buterere waar de meeste kinderen vandaan komen en 

ook naar school gaan. In het komende jaar kunnen de kinderen hier na schooltijd 

naar toekomen voor een maaltijd, voor huiswerkbegeleiding en andere vaardig-

heidstrainingen. Dit is ook een mooie plek en kans om met de kinderen door te 

praten over de Bijbel en met en voor hen te bidden. 
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Contact 

Stichting Cœur d’Afrique 

Lijsterbeslaan 38 

4128 SK Lexmond 

info@coeurdafrique.nl 

www.coeurdafrique.nl 
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Het huis in Buterere Stoelendans tijdens kids event 

Samen eten tijdens kids event 


