
Butoyi gedoopt 

Op 6 November mochten we de doop van Butoyi 

vieren: Een hele bijzondere dag! Butoyi is het 

tweelingzusje van Bukuru en opgegroeid in een 

moslimfamilie. Haar zus Bukuru had al eerder de 

stap genomen om zich te laten dopen, maar 

Butoyi ging haar eigen weg in haar zoektocht 

naar God. We hebben haar het afgelopen jaar op 

een positieve manier zien veranderen en het 

was ontzettend mooi om met elkaar getuige te 

mogen zijn van haar doop!  
 

Schoolrapporten 

Net vóór de kerstvakantie kregen de kinderen 

hun rapport van de afgelopen periode en helaas 

vielen de cijfers voor een heel aantal kinderen 

best een beetje tegen in vergelijking met wat ze 

eerder wisten te presteren. Hier hebben we een 

serieus gesprek over gevoerd en de kinderen 

aangemoedigd het de volgende periode toch 

echt beter te doen. Met de huiswerkhulp die er 

voor hen beschikbaar is bij Embrace, moet dit 

ook echt kunnen lukken! 
 

Kerst en oud & nieuw 

Op 24 december 2022 hebben we een vrolijke 

en mooie kerstviering gehad bij Embrace. Ie-

dereen mocht één vriend of vriendin meenemen, 

dus het was gezellig druk. Dat we kest nog in het 

oude Embrace huis moesten vieren, mocht de 

pret niet drukken en het huis hebben we samen 

mooi versierd. De ingestudeerde liederen en 

dans met de kerstboodschap werden “ten tone-

le” gebracht: God met ons, Emmanuel! Uiteraard 

was er ook een heerlijke maaltijd waar van geno-

ten werd. Tot slot leidden Elysé en Kenny een 

groepsgesprek over wat kerst voor een ieder van 

ons betekent waarbij ze ook hun eigen verhaal 

deelden. Het was een bijzondere kerstviering 

waarbij veel lachende gezichten werden gezien!  
 

Ook op de laatste dag van het jaar 2022 was het 

een bijzondere dag bij Embrace. Er werd lekker 

gegeten en er was tijd om terug te kijken op het 

afgelopen jaar bij Embrace. Alle kinderen 

mochten iets noemen waar ze dankbaar voor 

zijn geweest en dat werd een mooie lijst! Ook 

spraken de kinderen en jongeren hun waarder-

ing uit voor de Embrace staff en teamleden. We 

sloten de dag af met zang en gebed waarna een 

aantal jongeren met de Embrace teamleden 

mee naar de kerkdienst gingen in CLM.  

 

 

* Het Project Embrace wordt ondersteund door een 

samenwerking van Stichting Coeur d’Afrique en Stich-

ting Embrace Burundi. 
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OPENING VAN HET NIEUWE EMBRACE CENTER: 28 JANUARI ‘23 ! 
We zijn ontzettend dankbaar dat we op D.V. 28 januari 2023 de officiële opening van het nieuwe Embrace 

centrum gaan vieren ! Ondanks verschillende vertragingen en tegenslagen sinds de start van de bouw is 

het Embrace center nu dan toch zo goed als af. Er wordt nog hard gewerkt om het buitenterrein af te krij-

gen voor 28 januari en ondertussen zijn ook de voorbereidingen voor de opening in volle gang. Bidt u mee 

voor een bijzondere openingsdag op 28 januari en dat alle voorbereidingen goed mogen verlopen ? En 

natuurlijk nodigen we u ook uit om samen met ons God te danken dat Hij ons tot zover geholpen heeft!  

 

Een heerlijke kerstmaaltijd 

bereid door Richard en Laurent 

De kerstliederen werden uit volle borst gezongen. 

We staan rondom Butoyi die 

op 6-11 gedoopt werd 

Meehelpen in de 

tuin bij het nieuwe 

Embrace Center 

Het nieuwe Embrace Center 


