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Hallo allemaal!
De tijd vliegt enorm en we willen jullie graag op de
hoogte houden van het reilen en zeilen hier. Als we
naar de groei en ontwikkeling kijken van Ezra, dan
zien we grote verschillen sinds de vorige
nieuwsbrief. Wat groeien die kleintjes hard, zeg!
De Embrace kids ook trouwens. De kleinere
kinderen zijn tanden aan het wisselen, terwijl je
met de ouderen echt meer volwassentaal gaat
gebruiken. En de bouw van het Embrace Center
gaat ook gelukkig door, met soms wat vertraging
door de toch wel eens moeilijke omstandigheden
hier in Burundi. Later meer hier over...
Veel leesplezier en geniet ook van de foto's, die
altijd veel meer duidelijk maken dan een partij
woorden op papier!
Hartelijke groeten weer hier vandaan!!

Mijn moeder was in mei voor 3,5 week in Burundi.
Dat was fijn en gezellig. Ezra is echt heel lief, maar
ik kwam niet aan taken toe die tijd en focus nodig
hebben en daarom besloot mijn moeder haar rol
als oppasoma serieus te nemen. Super natuurlijk!
Ezra vond dat duidelijk ook heel leuk! We zijn naar
de watervallen en het begin van de rivier de Nijl
geweest en naar het vogelmeer in het noorden van
het land; zulke leuke uitstapjes doe je als je gasten
hebt! Daarnaast was het gewoon fijn om mijn
moeder ons 'nooit saaie' bestaan te laten ervaren
en samen te zijn! ♥

In deze nieuwsbrief:
o
o
o
o
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Ezra
Mam in Burundi
Bouw Embrace Center
Operatie Kenny
Pasen & Pinksteren
Vraag van het TFC

Ezra heeft over het algemeen reuze lol
in het leven. Hij lacht veel, houdt van
eten en zijn favoriete film is Jungle
Book. Hij kijkt graag naar de natuur;
naar mooi gekleurde bloemen, maar
kijkt vooral gefascineerd naar vogels.
Dat heeft ie van z'n moeder. Hij geniet
ook enorm van muziek en danst meteen
mee, in zijn stoel of in de draagzak. Dit
heeft hij duidelijk van zijn vader! Hij lijkt
trouwens sowieso op zijn papa, dat
krijgen we heel vaak te horen.
Ezra heeft heel vaak galbulten. Dat is erg
zielig, want die jeuken enorm. We
denken dat zijn lichaam reageert op
hitte en/of muggenbeten. Hoewel we
echt ons best doen, om hem hier tegen
te beschermen, worden we elke dag wel
eens geprikt. We hopen en bidden dat
hij hier overheen zal groeien!
De Embrace kids genieten ook echt van
hem; leuk om te zien!
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De bouw gaat door. De muren van het Educatiegebouw
staan overeind. We hebben iets veranderd; we hebben een
overdekt balkon. Zo kunnen we ook op de veranda zijn
wanneer de zon fel schijnt of de regen met bakken uit de
hemel komt! We zijn benieuwd hoe het allemaal gaat
uitpakken... We hebben wel weer vertraging opgelopen. De
voorman is bij een andere job door hoogspanning
geëlektrocuteerd. We zijn God dankbaar dat hij nog leeft,
maar zijn rechterarm is wel verschrikkelijk verbrand en het
genezingsproces heeft nog een lange weg te gaan. Laten we
hopen dat het lukt om alles af te maken deze zomer!

De Paasvakantie was weer lekker voor de
kinderen. Terwijl de kinderen relaxten was het
voor ons een drukke tijd. Shoppen gaat zo anders
dan in Nederland, daar gaat veel tijd in zitten! We
hebben alle kinderen weer nieuwe schoenen
kunnen geven en kleding (bedankt CGK!).
We hebben ook een dag georganiseerd met de
ouders, we wilden de schoolresulaten bespreken
met de moeders plus voor sommige kinderen ook
wat andere dingen, zoals hun gedrag.
Daarnaast hebben we met de kinderen en hun
vriendjes of vriendinnetjes stil gestaan bij Pasen.
Natuurlijk hebben we lekker gegeten, maar ook
gedeeld wat Pasen zo bijzonder maakt. Twee
kinderen kwamen naar voren voor gebed. We
hebben ook al onze gasten een setje nieuwe
kleding kunnen geven; blije gezichtjes is altijd
leuk!
Ook het waarderen van goede schoolresultaten
van de Embrace kids werd op deze dag gevierd.
Mathias, Kenthia en Daniel waren (weer) de beste
van hun klas en ook Bukuru heeft het fantastisch
gedaan op de middelbare school. Zij kregen een
extra setje kleding. Sion kreeg ook een cadeautje,
want die had zijn gemiddelde cijfer met bijna 12%
opgekrikt, een hele prestatie!

De dag voor Pinksteren hebben we de
kinderen het nieuwe Embrace Center
laten zien. Daar hebben we een tijd
van worship gehad olv Prince Tuombe
(artiest in Burundi). De kinderen
waren zeer onder de indruk van de
vorderingen van de bouw en kijken
ook uit naar de verhuizing!
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Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn hier.
Sommige problematiek bij de kinderen thuis, op
school en bij Embrace is best wel eens
ingewikkeld.
Twee meiden zijn tijdens de festiviteiten van
Ramadan en Suikerfeest bij hun in de buurt,
gestopt met het naar school gaan en naar
Embrace komen, terwijl het schooljaar bijna ten
einde was. Het meisje van 13 brengt haar dagen
nu weer op het vuilnisbelt door en het meisje van
17 zegt dat ze een business wil starten, maar we
zijn bang dat ze in de prostitutie zal belanden.
Daarnaast is een 10-jarig jongetje van school
gestuurd, omdat hij veel woede uitbarstingen
had en zich niet goed gedroeg. Bid voor vrede in
zijn hart en een frisse start in september!

Wat ik erg leuk vind, is dat we voor
twee oudere kinderen een soort
stageplek hebben gevonden. Divine
gaat naar Bravo Ministries om te leren
naaien. En Mathias werkt bij een
vrachtwagen garage waar ze met
behulp van computers de problemen
opsporen. Leuk en interessant!

Kenny's operatie is een succes
geweest. De metalen pin is goed
gepositioneerd en Kenny lijkt goed te
genezen. Hij moest in totaal zo'n drie
maanden in het gips zitten.
We zien dat zijn linkerbeen ook aan
het vergroeien is, dus zal er
waarschijnlijk later dit jaar opnieuw
een operatie nodig zijn. Kenny ziet
de
toekomst
vol
vertrouwen
tegemoet, dus wij ook! Hij heeft,
ondanks dat hij twee weken in het
ziekenhuis heeft gelegen, een heel
goed Paasrapport gekregen en
geniet verder van zijn nieuwe piano
(bedankt sponsor!)...

Burundi heeft het moeilijk; er is geen
suiker, geen benzine, vaak geen
elektriciteit, geen mest voor de
boeren, hoge prijzen etc.
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In het zonnetje: mijn allerliefste Gentil! Deze man doet zo ontzettend
veel voor ons gezin en voor Embrace! Uren staat hij in de rij voor benzine,
doet alle vermoeiende onderhandelingen voor de inkoop van
bouwmaterialen, houdt de financien bij, onderhoud het contact met de
staff en geeft goede adviezen aan de kinderen. Tussen de bedrijven door
doet hij de boodschappen en is Ezra's favoriete persoon op aarde. Hij is
integer, rechtvaardig, geduldig, zorgzaam, vaardig en zoveel meer! May
God bless you, protect and keep you, my love! ♥
In de vakantietijd
zijn
er
altijd
hogere
kosten,
omdat we de
kinderen
twee
maanden lang een
zomerprogramma
willen aanbieden
(een keer naar het
park, naar het
zwembad
etc.).
Helaas
is
de
financiële situatie
niet zo, dat we dit
zomaar
kunnen
doen, want ook de
maandlasten zijn
een uitdaging...

Veel nieuwtjes en veel
gebedspunten!! Dank je
wel voor je support.
Gentil, Marieke, Ezra en de
Embrace Kids
Alvast een oproep van de
TFC voor de fair van 3
september:
Doneren is heel simpel via onze vernieuwde
website. Je kunt bij de 'donatiepagina' klikken op
'Embrace Kids'. Zou je mee willen helpen?

We willen onze sponsors écht bedanken; de stichtingen,
de kerken en de individuele sponsors die het mogelijk
maken om letterlijk en figuurlijk te bouwen aan de
toekomst van deze en toekomstige kwetsbare kinderen.
De prijzen zijn in Europa omhoog gegaan en alles dat
geimporteerd wordt hier naar toe is ook echt duur
geworden. Soms denken mensen dat het hier heel
goedkoop is, maar dat is het dus juist niet. En toch
weerhoud dit ons niet om voor duurzame kwaliteit te
kiezen en op God te vertrouwen dat Hij zal voorzien, als
wij verantwoord met het geld omgaan.

Heb je boeken, speelgoed
etc. die wij mogen
verkopen?
Of zou je een dagdeel
kunnen helpen bij onze
stand op de fair?
Heb je nog andere ideeën
en wil je die delen?
Inleveren of aanmelden kan
bij:
Paula Yetbarek
06-18105287
Linda Blokland
06-26440603
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Stichting Embrace Burundi zoekt vrijwilligers!
Lijkt het jou leuk om mee te bouwen met
Stichting Embrace Burundi?
Wil jij er tijd en energie in steken om kinderen in
Burundi te helpen een betere toekomst te geven?
Meld je aan!
Wijj zoeken:
Medewerkers
Medewerkers ThuisFrontCommissie
Fondsenwerver
Fondsenwerver ThuisFrontCommissie
Ambassadeurs
Ambassadeurs

www.embraceburundi.nl
www.embraceburundi.nl
♥ vernieuwde site ♥
Bankgegevens
Stichting Embrace Burundi te Sliedrecht
NL44 RABO 0115 3695 11
(belasting aftrekbaar)
Vermeld of het sponsorbedrag bedoeld is voor
‘Marieke’
eke’ of ‘Embrace’ of 'Embrace Center'
Center'.
Stichting Embrace Burundi
heeft een ANBI-status
ANBI status

Contact Burundi

Marieke van der Leeden
mvdleeden@hotmail.com
+257 79 744 777

Contact Nederland
Johan de Bruin
jjdb112@outlook.com

Medewerker ThuisFrontCommissie:
Overleg
Overleg met de andere TFC-leden
TFC leden en het
bestuur om samen te bidden, de ontwikkelingen
te bespreken en na te denken over acties.
Persoo
Persoonlijke
nlijke betrokkenheid op het leven van
Gentil, Marieke en Ezra die in Burundi handen en
voeten geven aan de missie en visie van
Stichting Embrace Burundi.
Ben
Ben jij creatief, heb je goede ideeën om acties
op te zetten?
Beschik
Beschik jij over tijd en talent om dit op
op te zetten
en uit te voeren?
Fondsenwerver ThuisFrontCommissie:
Voeling
Voeling en empathie met (grote) donateurs.
Communicatieve
Communicatieve vaardigheden
Ambassadeur:
Vind
Vind je het leuk om presentaties te geven over
het werk van Stichting Embrace Burundi?
Ben
Ben je creatief en maak je dingen die je wilt
schenken aan Stichting Embrace Burundi voor
de verkoop?
Dit kan handwerk zijn zoals gebreide sjaals,
maar ook (hout)decoratie en dergelijke.
Vind
Vind je het leuk om af en toe mee te helpen met
verkopen, bakken, workshops, etc? Meld je
talent!
Meer informatie en aanmelden: info@embraceburundi.nl

