
 

 
Stichting EJO streeft naar de 
verwezenlijking van het 
recht op onderwijs en vrede 
voor alle Burundezen, onge-
acht religie of afkomst. 
Hiermee wil Stichting EJO 
bijdragen aan een land  
waarin de voorwaarden voor 
ontwikkeling gewaarborgd 
zijn, waarin jongeren door 
middel van kwalitatief goed 
onderwijs leren om vreed-
zaam mee te werken aan een 
respectvolle, menswaardige 
en rechtvaardige  
samenleving. 
 

 
Stichting EJO ondersteunt 
de Youth Association in 
Peace Mission Through 
Developement / Association 
pour la Jeunesse en Mission 
de Paix par le Développe-
ment. (hierna te noemen 
AJMPD), een lokaal Burun-
dees vredes- en ontwikke-
lingsinitiatief, in het vergro-
ten van de toegang tot on-
derwijs voor Burundese jon-
geren en in vredesopbouw. 
De primaire doelgroep zijn 
de jongeren in de commune 
Rumonge, 80 kilometer ten 
zuiden van de voormalige 

hoofdstad Bujumbura. 
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Kijk eens op de Kijk eens op de Kijk eens op de Kijk eens op de NIEUWE    webswebswebswebsiiiite!te!te!te!    

De adventstijd is ingegaan. Lang 
geleden werd er een baby gebo-
ren, die alles  anders maakte, 
ondanks dat de wereld gewoon 
verder draaide. Raadselachtig, 
wonderlijk en vol hoop. Licht in 
de duisternis.  
Zo willen wij graag hoop bren-
gen in het arme Burundi. Mo-
menteel is de situatie daar rede-
lijk stabiel. Ook Covid 19 (Coro-
na) is hier niet echt iets waar 
mensen zich zorgen om maken. 
De grootste zorg is nog steeds: 
voedsel. ‘’Hebben we genoeg te 
eten vandaag?’’ is een dagelijks 
terugkerende vraag en zorg. 
Zelfs onze contactpersoon in 
Burundi die toch een relatief 
goede baan heeft, vertelt als 
eerste: ‘’alles gaat goed, we 
hebben gelukkig genoeg te 
eten’’. Dat zegt ons dat er ont-
zettend veel mensen zijn, die 
dat niet hebben. Slechts 10% 
van de bevolking heeft vol- 
doende eten en vaak nog  
erg eenzijdig.  

  Van de                                 voorzitter 

De overige  
mensen zijn  
erg dankbaar 
als ze per dag 
één maaltijd  
hebben. Dat  
blijft ons sti- 
muleren om  
zo veel mogelijk  
te helpen. We moeten in deze 
tijd vindingrijker zijn dan ooit, 
omdat veel activiteiten niet door 
kunnen gaan. Dat is gelukt, leest 
u hier onder maar. Heel blij zijn 
we met alle steun. We noemen 
de prachtige donaties van de 
Kringloopwinkel Emmaus uit 
Bilthoven, de Middelbusker-
stevensstichting, het goede doe-
lenwinkeltje en alle privé giften 
die we mochten ontvangen. 
Geweldig!  
Wij wensen u een mooie kerst in 
verbondenheid met elkaar en 
het Kerstkind.   
 

Ditte Mostert-Bok 
voorzitter 
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Komend jaar bestaat EJO Burundi 12.5 jaar; de website kon dus wel 
een mooie opfrisbeurt gebruiken! De afgelopen maanden zijn we druk 
bezig geweest met bedenken hoe het eruit moest komen te zien en het 

schrijven van de teksten. Barend Visser heeft de hele website ge-
bouwd en in elkaar gezet; heel veel dank dus ook aan hem! Bent u in-

middels nieuwsgierig geworden? Neem vooral zelf een kijkje op 
www.ejoburundi.nl. En laat ons weten wat u ervan vindt! 



 

 
 

 

                        K K K K e r s t   m e t  B u r u n d ie r s t   m e t  B u r u n d ie r s t   m e t  B u r u n d ie r s t   m e t  B u r u n d i ! ! ! !    
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Giften zijn van harte 
welkom op  
Rekeningnummer 
 (IBANnummer):  
 
NL87 INGB 0007 
0338 64 
 
t.n.v. Stichting  EJO 
Burundi Delft 
 
De Stichting  
EJO Burundi Delft  
is erkend als  
Algemeen Nut  
Beogende Instelling  
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Webshoppen? Zo 
steunt u  EJO 
Burundi: 

Kijk naar 
 

http://ejo-burundi.   
doelshop.nl/ 

 
  Bij iedere aankoop die 
u doet bij één van de 
aangesloten bedrijven  
- en dat zijn er veel - 
gaat een klein bedrag 
automatisch naar  

stichting EJO Burundi.  

 

Kaartenactie  
Nieuw dit jaar is onze kaar-
tenactie. Schrijf dit jaar zo-  
veel mogelijk kerstkaarten. 
Vooral nu snakken veel  
mensen naar een teken van 
leven. Schrijf alle ouderen  
van de gemeenten, of zij  
waar je altijd naast zat in  
de kerk, of een oude beken- 
de die je nu helemaal niet  
meer ziet. Stop er een teke- 
ningetje bij van de kinderen of 
maak er een andere persoonlij-
ke groet van. U levert de kaarten 
- gebundeld, met uw naam - in 
op een adres bij u in de buurt. U 
hoeft geen postzegels te plak-
ken! Kerstzegels kosten dit jaar 
€ 0,86, wij bezorgen uw post 
persoonlijk voor u voor € 0,60 
per kerstwens in Delft/Delfgauw/ 
Den Hoorn. Het verschuldigde 
bedrag stort u op de rekening 
van  EJO Burundi:  
 87INGB0007033864.  
 Inleveren kan vanaf nu tot en 
met 12 december op de volgen-
de plekken: 

SCHRIJF DIT JAAR EEN KAARTJE EXTRA !!! 

 t   m t   m t   m t   m e t  B u r u n d i ! e t  B u r u n d i ! e t  B u r u n d i ! e t  B u r u n d i !    

� In een doos in de Marcuskerk 
en de Bethlehemkerk  

� familie Blijleven,  
Kreekrug 3, Delfgauw,  

� familie Snijders, Kopersla-
gerstraat 16, Delfgauw,  

� familie Mostert, Keizerin 34 
Den Hoorn,   

� familie Visser Herman Gor-
terhof 161, Delft,   

� Fleur van Lit,  Wallerstraat 3, 
Delft   

� familie Mostert,                  
Multatuliweg 32, Delft. 

 

En nu schrijven maar! Verras 
een ander met een kaart!! 

 

Wijn 
Met de kerstdagen in aantocht is 
een fles wijn altijd welkom.  
U kunt zowel rood als wit bestel-
len. € 9,95 per fles. U geniet er 
extra van als u er niet alleen 
uzelf maar ook een ander een 
plezier mee doet. 

 

Boeken- 
pakketten 
 
Lezen blijft leuk,  
bestel een verrassingspakket 
met 7 boeken, weliswaar twee-
dehands maar in uitstekende 
staat. Variërend van dagboekjes 
tot romans en van kinderboeken 
tot kookboeken. 
 
€ 5,- zelf ophalen, € 10,- thuis-
bezorgd (binnen 
Delft/Delfgauw/Den Hoorn) 
 



  
 

Bijna altijd  
h o n g e r.   
in Burundi! 

Maak een 
 gift over naar 

NL87 INGB 
0007 0338 64 

t.n.v. 
EJO BURUNDI 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dankbare            studenten 
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Vanuit Burundi ontvingen wij 
een bedankbrief van twee leer-
lingen van het College Lumiere 
vertellen over de nieuwe com-
puters die ze hebben gekregen; 
hier de vertaling: 
“Wij zijn NDAYIKEZA Daniel 
and BAYISABE Nadège, stu-
denten van COMPLEXE SCO-
LAIRE LUMIERE DELFT; we 
spreken namens alle studenten.              
In het algemeen waren niet al-
leen de leraren, maar ook onze 
ouders - net als wij - erg blij met 
de nieuwe computers! U vraagt 
misschien waarom? Omdat de-
ze ons helpen om veel informa-
tie te vinden en onderzoek te 
doen. 
Voordat we deze nieuwe com-
puters kregen was het haast 
onmogelijk om praktijklesseen 
(stages) hier te volgen; we 
moesten daarvoor op reis en 
waren dan drie of vier weken 
van huis. Nu kunnen we alles 

hier, bij ons op 
school doen! Dus 
hoeven onze ou-
ders ook geen ex-
tra kosten te ma-
ken voor het hu-
ren van woon-
ruimte op die ver 
weg gelegen sta-
geplekken.  
Dus willen we u - 
uit de grond van 
ons hart! - danken 
voor dat u om ons 
geeft en we waar-
deren het enorm 
dat we deze appa-
ratuur, die u ons 
geschonken heeft, 
mogen gebruiken! 
Wees ervan ver-
zekerd dat deze 
ons heel goed 
helpen bij studie 
en onderzoek! 
Tenslotte willen 
we u melden dat 
we er zuinig op 
zijn en - nogmaals 
- dat zowel de 
leerlingen, de 
leerkrachten én 
de ouders er blij 
mee zijn! 
 

Wij wensen u  
alle goeds!” 

 
 

Handbeschilderde kerstballen 
 
Al jarenlang een topper. Ui-
teraard kunnen er ook dit jaar 
weer handbeschilderde kerstbal-
len besteld worden. Geef de 
naam van kind of kleinkind, 
buurjongen of geliefde door. 
Ook kunnen er kerstballen be-
steld worden met de tekst :  

Vrede of  Geloof, Hoop  Liefde. 
Handbeschilderd € 5, per stuk, 
zelf ophalen, € 7,50 per stuk 
thuisbezorgd. 
 

  

   



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Isaac                                     In januari naar Cuba!  
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Nadat u vaak hoorde over het 
netballteam, is nu het voetbal-
team aan de beurt. Er is heel 
hard getraind en ze zijn nu dis-
trictskampioen geworden. Daar 
zijn ze uiteraard erg trots op! 
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Zeer waarschijnlijk weet u nog 
van het lange wachten van Isa-
ac Vyizigiro, de buitengewoon 
begaafde student, die in Cuba 
zou gaan studeren.  
Van Bernard Ndiho kregen we 
eind november het verlossende 
bericht dat Isaac (hier op de foto 
links) in januari 2021 naar Cuba 
kan gaan om te studeren! Bin-
nenkort worden paspoort en vi-
sum in orde gemaakt en kan het 
ticket voor de vlucht worden be-

steld. Gebedsverhoring! 
Oh ja, Vyizigiro betekent HOOP. 

Bestuur EJO-Burundi: 
 

Mariëlle v. d. Berg-Mostert 
secretaris 

Erik Blijleven penningmeester 
Fleur van Lit 
Jilles Meinster  
Ditte Mostert-Bok voorzitter 
Anneke Snijders-Herngreen 
 

Contact? 
Ditte Mostert-Bok 
Tel. 015 256 53 06 (nieuw) 

ejoburundi@gmail.com 

 Het voetbalteam                                                                                                                        Kampioen!    
….  

 Tuintjesmarkt                 in Dirksland  

Tuintjesmarkt in Dirksland 
Naast heel veel negatieve effec-
ten zorgt deze Coronatijd ook 
voor de nodige creativiteit! 
Zo werd er deze zomer in veel 
kernen op Goeree-Overflakkee 
een tuintjesmarkt georgani-
seerd. 
Op deze manier was er, geheel 
volgens de toen geldende richt-
lijnen, een mooie kans voor 

ontmoeting en verbinding. 
Ook Mariëlle, één van onze be-
stuursleden, deed mee en had 
een hoop “rommel” in de tuin 
gezet.  
Daarnaast was er ook een “Co-
ronaproof” terras waar mensen 
even een bakkie met stroopwa-
fel konden nuttigen. 
De opbrengst was voor EJO Bu-
rundi; 26,45 euro. Geen gigan-
tisch bedrag, maar alle beetjes 
helpen! 
En het belangrijkste is dat het 
een prachtige dag was met veel 
mooie ontmoetingen. 
 

 

Toch in maart 2021 ????          Boekenmarkt! Boekenmarkt! Boekenmarkt! Boekenmarkt!     
 

 

Verzekering oversluiten?  
Nieuw telefoonabonnement?  

 
 
 
 
 
 

Via Doelshop.nl kunt u gratis do-
neren door te shoppen bij alle 
aangesloten webshops. 

U hoeft hiervoor alleen maar door 
te klikken naar de webshop (zoals 
Bol.com, Coolblue en/of Boo-
king.com) en een aankoop te 

doen. 
Dit kost u geen cent extra! 
Rechtsboven ziet u het doel dat 
gesteund wordt zodra u gaat 

shoppen. 
Dit kunt u ten alle tijden zelf aan-
passen. Zodra u bent ingelogd, 
wordt uw doelkeuze opgeslagen. 
Waar komt deze donatie van-

daan? 
Als Doelshop.nl een ''klant'' aanle-
vert aan een webshop krijgen wij 
een commissie als ''bedankje''. 
Dit is vaak een percentage van 
het aankoopbedrag, soms een 

vaststaand bedrag (bijvoorbeeld in 
het geval van een verzekering of 

telefoonabonnement). 
Zeker bij het doen van grote aan-
kopen, het boeken van vakanties, 
of het afsluiten van een verzeke-
ring of telefoonabonnement kan 
het bedrag voor EJO Burundi flink 

oplopen! 
Een kleine moeite, met een groot 
effect voor de school in Burundi. 

Doet u mee? Het is 
echt heel eenvoudig! 

 Maar toen was daar ineens de 
pandemie en moesten wij he-
laas de boekenmarkt annuleren.  
Op dit moment zijn wij bezig met 
een datum te plannen voor de 
nieuwe boekenmarkt in 2021. 
Het wordt het laatste weekend 

van maart. Dit alles onder voor-
behoud van de voorschriften van 
de RIVM.  


