
Jaarverslag activiteiten EJO Burundi 2020

Als fondsenwervende stichting ondernemen wij verschillende activiteiten waarmee wij
mensen enthousiasmeren een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van jongeren in
Burundi.

De volgende activiteiten zijn afgelopen jaar uitgevoerd.

Beurzen/evenementen
- In verband met de maatregelen rondom COVID-19 konden er geen bijeenkomsten

worden gehouden.

Communicatie
- In 2020 zijn er twee nieuwsbrieven gepubliceerd, in mei en december. In de

nieuwsbrief houden we onze lezers onder andere op de hoogte van onze activiteiten
en de voortgang van de projecten in Burundi. Deze nieuwsbrieven zijn terug te
vinden op de website van de stichting.

- De Facebookpagina is regelmatig bijgewerkt met nieuwe foto’s.
- In 2020 hebben we onze website (ejoburundi.nl) volledig vernieuwd. Hier is

informatie te vinden over de stichting, onze partnerorganisatie AJMPD en over alle
lopende en afgeronde projecten.

- Herhaaldelijk is er een stukje over EJO Burundi verschenen in het kerkblad van de
PKN Delft, de weekbrief van de Protestantse Mattheüs wijkgemeente in Delft en op
sociale media.

Sponsoracties/financieringsaanvragen
- De 10x10-actie. Het doel is om per bestuurslid steeds 10 nieuwe donateurs te

werven die elke maand 10 euro bijdragen. Dit is gestart in 2015 en vrijwel alle
donateurs zijn blijven ondersteunen en ontvangen de nieuwsbrief.

- We stonden dit jaar ook op youbedo.com, een online boekenaanbieder. Tien procent
van de opbrengst van boeken die op deze website wordt gekocht, doneert YouBeDo
aan een goed doel naar keuze. EJO Burundi is een van de goede doelen waar uit
gekozen kan worden.

- Boekenpakketten. Omdat de boekenmarkt dit jaar niet door kon gaan, konden
mensen boekenpakketten bestellen die vervolgens bezorgd werden. Hiermee
hebben we 190 euro opgehaald.

- Rondom kerst hebben we diverse sponsoracties gedaan: mensen konden flessen
wijn en handbeschilderde kerstballen bestellen en hun kerstkaarten door ons laten
bezorgen. Hiermee hebben we 685 euro opgehaald.

- Stichting EJO Burundi staat op de website doelshop.nl via welke gedoneerd kan
worden.

- In de Protestantse wijkgemeente Mattheüs in Delft wordt regelmatig gecollecteerd
voor Stiching EJO Burundi.

- Ook dit jaar kwam er weer een bijdrage van de MiddelbuskerStevensstichting, ter
grootte van 2000 euro.

- Statiegeldacties bij diverse supermarkten leverden ruim 800 euro op. Tevens is de
stichting weer op de lijst gezet voor statiegeldacties bij verschillende supermarkten in
2021.


