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Stichting Cœur d’Afrique
Bruiloft Marieke & Gentil

Met Bukuru: 1e van haar klas

Marieke is vanuit Stichting Shout for
Joy de grote “kartrekker” van
Embrace. Ze is oorspronkelijk afkomstig uit Sliedrecht, maar woont al tien
jaar in Burundi. En op 27 april (ja dat is
inderdaad koningsdag) is ze getrouwd
met Gentil! Het was een groot feest
waar de kinderen ook al lang naar uitkeken. Al maanden werd er geoefend
op de liederen en danspasjes die uitgevoerd zouden worden. De dag is feestelijk verlopen en de kinderen hebben er
ook enorm van genoten!
Schoolresultaten
Afgelopen week hebben de kinderen
hun schoolrapport ontvangen. De
meeste kinderen hebben ons positief
verrast met hun resultaten! Kenny,
Bukuru, Mathias en Christa Bella hebben gemiddelde scores van 90% en
hoger behaald! En herinner je Karim
nog die een paar maanden geleden
nog in een coma lag: Hij heeft 86%
behaald! Anderen, zoals Sion, Donatien, Aline en Clairia zijn misschien niet

bij de besten van hun klas, maar hebben wel grote verbetering van hun resultaten laten zien het afgelopen jaar. Drie
kinderen zijn helaas niet overgegaan
naar het volgende jaar, maar we hopen
hen extra te kunnen ondersteunen om
daar het komende jaar wel in te slagen!
Op 13 juli hebben we de inzet en resultaten gevierd, samen met hun ouders/
verzorgers en hen ook bemoedigd in
hun ouderlijke taken.
Zomervakantie!
Over niet al te lang gaat de vakantie
alweer beginnen voor de kinderen. Het
team is al druk bezig met het opstellen
van een leuk en leerzaam programma
om de kinderen positief bezig te houden
in de vakantie. Graag willen we de talenten van de kinderen verder ontwikkelen, zoals met zang, dans, en sport.
Daarnaast hopen we meer taallessen
(Engels en Frans) en Bijbellessen te
kunnen organiseren.
* Het Project Embrace wordt ondersteund door
een samenwerking van Stichting Cœur d’Afrique
en Stichting Shout for Joy.
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Maak kennis met Ciza
Ciza komt uit de bevolkingsgroep van de Twa. Dit is minderheid in Burundi
(ongeveer 1%) die gemarginaliseerd is en hun eigen cultuur en leefstijl hebben.
De Twa staan er ook om bekend erg creatief en muzikaal te zijn. Ciza kan ontzettend mooi en krachtig zingen: Echt een groot talent! Maar ze vindt het moeilijk
om in het gareel te blijven. Vorige maand is ze toch weer een keer de straat op
gegaan om te bedelen. Helaas deed ze dat precies op een dag dat de politie hun
maandelijkse actie tegen straatkinderen hielden en werd ze meegenomen naar
een zogenaamde “kindergevangenis”. De politie laat de kinderen daar een tijdje
zitten om ervoor te zorgen dat ze niet meer op straat gaan bedelen. Deze keer
hielden ze de kinderen wel twee weken vast! Niet alleen onder vervelende omstandigheden, maar ook school moeten missen… Ciza had wel weer even haar
lesje geleerd, hopelijk voor goed! En wonderbaarlijk genoeg

