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Stichting Cœur d’Afrique
Het was een topzomer!
De twee maanden lange zomervakantie is
erg goed verlopen en de 22 kinderen van
het Embrace project hebben genoten van
de verschillende leuke en leerzame activiteiten die we georganiseerd hebben. Zo
hebben we sport & spel in het park
gedaan; zijn we met ze gaan zwemmen;
hebben ze bijles gekregen; zijn we naar
de dierentuin geweest; en op bezoek in
het ziekenhuis. Kenny moest geopereerd
worden aan zijn been: Opnieuw een erg
pijnlijke ervaring voor hem, en moeilijk
om de andere kinderen te zien spelen
terwijl hij niet mee kan doen... Daarom
zijn we met alle andere kinderen bij hem
in het ziekenhuis op bezoek geweest,
zodat zij ook wat beter begrijpen hoe
naar het is voor Kenny. Daarnaast hebben
we ook andere mensen in het ziekenhuis
bezocht en voor hen gebeden. Het maakte
veel indruk op de kinderen, en het was
mooi om te merken dat ze graag iets
goeds wilden doen voor de mensen in het
ziekenhuis.

Met alle zomeractiviteiten hebben we ook
gemerkt dat de kinderen zich erg goed
hebben gedragen, terwijl het vorig jaar nog
een stuk lastiger was om ze in het gareel te
houden. Kortom: We zijn erg blij met hoe
de kinderen zich ontwikkelen en we hebben een topzomer met elkaar gehad! (zie
foto’s)
Start van het schooljaar ‘19 / ‘20
9 september was de dag dat de scholen
weer begonnen. De zaterdag daarvoor hebben we de ouders/verzorgers van de
kinderen uitgenodigd om naar het Embrace
huis te komen om hen te laten zien wat de
kinderen tijdens de zomervakantie hebben
gedaan, en om hen aan te moedigen in het
ouderschap vanuit de Bijbel. Daarna was
het groot feest want de kinderen ontvingen
hun nieuwe uniform en schoolspullen.
Helemaal klaar voor een nieuw schooljaar!
* Het Project Embrace wordt ondersteund door
een samenwerking van Stichting Coeur d’Afrique
en Stichting Shout for Joy.

V.l.n.r.: Aline, Dorcas en Pascal zijn
klaar voor hun allereerste schooldag.
Maak kennis met Pascal
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Twee van onze Embrace kinderen vertelden dat hun klein broertje Pascal een probleem
had met zijn oog. Hij was op straat waar een andere jongen een steen naar hem gooide
die zijn oog raakte. Het zag er niet goed uit en samen met zus Ciza is Marieke naar de
oogkliniek gegaan met Pascal. Daar werd duidelijk dat het oog niet meer te redden was
en verwijderd moest worden. Pascal was erg bang voor de operatie, maar uiteindelijk
heeft hij die goed doorstaan. Vervolgens kwam hij naar het Embrace huis om aan te
sterken waar bleek dat zijn gedrag voor behoorlijk wat uitdagingen zorgde. Met veel
energie en creativeit is het gelukt om hem in het gareel te houden en hebben we uiteindelijk besloten hem op te nemen in het project. Het is prachtig om te zien hoe hij opleeft
van de liefde die hij ontvangt! En op 9 september is ook hij gestart met school.

