
 

Helaas moesten we ook 
in dit voorjaar onze 

boekenmarktfans te-
leurstellen. We hebben 

inmiddels een onge-
looflijke voorraad boe-
ken, die we momenteel 

alleen als pakket 
verkopen.

 
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. 

 

 
 

 , 
 
   

Boekenmarkt nee ?/ JA !! 

Nu de zomervakantie voor de 
meesten van ons voorbij is, wordt 
het weer de hoogste tijd om u te  
informeren over de ontwikkelingen 
in Burundi.  
De laatste keer dat wij u informeer-
den was Isaac nog in afwachting 
van zijn reis naar Cuba, om daar  
met een beurs medicijnen te gaan 
studeren. In deze nieuwsbrief 
leest u hoe het met hem gaat.  
Helaas hebben we onze jubileum -
activiteiten moeten uitstellen, die 
houdt u van ons tegoed. We zijn  
blij dat er weer meer mogelijk lijkt te 
zijn, de komende tijd. We denken al 
voorzichtig aan de activiteiten in de 

  Van de                                 voorzitter 
laatste maanden van het jaar.  
Van harte hopen we dat we elkaar 

         binnenkort bij een of  
         andere activiteit weer  
         eens fysiek kunnen  
         ontmoeten.  
 

                     Rest mij nog u de  
                     dankbaarheid over te  
                     brengen, namens ons  
                     hele bestuur en na- 
                     tuurlijk ook namens  
de mensen in Burundi, voor uw 
steun in welke vorm dan ook.  
 

Ditte Mostert-Bok
voorzitter
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voorjaar weer bij de boekenmarkt 
zijn er altijd helpende handen no-
dig. Informeert u rustig bij de  
voorzitter of een van de overige 
bestuursleden. 

Mocht u iets willen doen voor onze 
verre naaste en u woont in Delft en 
omgeving neem dan eens  
vrijblijvend contact op. We zoeken 
twee nieuwe bestuursleden die wil-
len meedenken. Daarnaast  
zoeken we mensen die zo nu en 
dan eens willen helpen bij de Licht-
jesavond, het schilderen van de  
kerstballen, het klaarzetten van de 
wijn. Ook bij het uitzoeken van de 
boeken en hopelijk komend  

 Er zijn…………………..Vacatures  
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Zeven boeken voor € 5,- . Als u ze liever thuisbezorgd hebt, kan dat 
ook, maar dan komt er € 5,- aan bezorgkosten bij. Ook is er de moge-
lijkheid om contact op te nemen als u goede boeken weg wilt doen. 
De contactpersoon voor de boekenmarkt is Jilles Meinster. Bij voor-
keur per mail: jillesmeinster@hotmail.com en anders kunt u bellen 
met 0651739775. 



 

 
 

 

Tot nu toe vielen de aantallen 
slachtoffers van het Coronavirus in 
Burundi erg mee. Alhoewel het erg  
moeilijk is om aan (werkelijk klop-
pende) cijfers te komen, is het dui-
delijk dat meer en meer mensen  
besmet raken. Buurland Rwanda 
kampte al eerder met hoge besmet-
tingsaantallen en dat lijkt nu  
over te waaien naar Burundi. Bu-
rundi is nu oranje en in de grens-
gebieden rood gekleurd. 
Het wat tweeslachtige beleid van 
de regering helpt ook niet altijd. 
Pas heel laat zijn er de internatio-
naal gebruikelijke restricties inge-
voerd, helaas wordt er nauwelijks 
gehandhaafd en merkt men in het  
dagelijks leven weinig van de maat-
regelen. Als je al aan een vaccin 
kunt komen, wordt het door de  
regering niet echt aangemoedigd. 
Als je te horen krijgt, dat de rege-
ring de vaccinatie goedkeurt,  
maar dat het voor eigen risico is en 
dat zij niet aansprakelijk zijn voor 
fouten of nare gevolgen, dan  
weet je zeker dat de toch al wan-
trouwige bevolking dit niet gaat 
doen. Maar voorlopig is dit een  
theoretisch vraagstuk, omdat er 
nauwelijks vaccins zijn.  
 
Het project in Rumonge/Buruhukiro 
Het project gaat door. Steeds meer 
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jongelui vinden de weg naar het 
onderwijs. Op de foto boven wor-
den de ‘boeken’ uitgedeeld.. 
Al jaren wordt onderzocht hoe het 
best deze scholieren gevoed kun-
nen worden. Er is een tuintje en er 
zijn kippen en er wordt geëxperi-
menteerd met het aanbieden van 
een warme lunch. (zie foto’s links) 
Het is nog steeds onze droom om 
een kooklokaal/annex kantine te 
(laten) bouwen, zodat jongelui 
kookles kunnen krijgen, maar dat er 
tegelijkertijd door alle studenten 
dagelijks een gezonde maaltijd ge-
bruikt kan worden. Door de Co-
ronacrisis, waardoor alle geplande 
activiteiten niet door konden gaan, 
is het nog niet gelukt voldoende 
geld te werven. Wij zijn hiervoor in 
overleg met de stichting AJMPD in  
Burundi en de Wilde Ganzen om te 
zien hoe we dit het beste kunnen 
aanpakken om toch deze droom te 
verwezenlijken.  

  De situatie in                       Burundi 
 

 
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.  
 

 Jammer jammer jammer         Afscheid 
 Tijdens onze laatste bestuursver-
gadering namen we afscheid van 
ons zeer gewaardeerde bestuurslid 
Fleur van Lit.  
Zij kan haar nieuwe baan niet com-
bineren met het bestuurslid zijn. 
We gaan haar scherpe blik en fris-
se, inspirerende ideeën en  

enthousiasme  
heel erg  
missen.  
We zijn haar  
vooral dank- 
baar voor alles wat zij heeft gedaan 
voor EJO Burundi en wensen haar 
veel succes in haar nieuwe baan!  



>> WIJN << 

* 
KERSTBALLEN 

* 
KAARTEN 

VERSTUREN! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Isaac                                        Geland in Cuba ===>>> 

  Najaar en Kerst                   actie – actie – actie -actie 

 
Giften zijn van harte 
welkom op Rek.nr. 
(IBANnummer):  
 

NL87 INGB 
0007 0338 64 
t.n.v. Stichting  EJO 
Burundi Delft 
 

De Stichting  EJO Bu-
rundi Delft is erkend 
als  Algemeen  
Nut Beogende 
 Instelling  
 

Meestal zijn we aan de late kant, 
dus dit jaar eens wat tijdiger. We 
bieden weer verschillende  
mogelijkheden om EJO Burundi te 
steunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstballen  
Het is inmiddels een traditie gewor-
den. Een kerstbal met een naam of 
korte wens er op. U kunt ze nu  
alvast bestellen en voor Sint of 
Kerst bij ons afhalen of bij u laten 
bezorgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijn  
Ook de wijnactie brengen we graag 
onder de aandacht. Een flesje wijn 
voor u zelf of om cadeau te doen. 
Rood of wit. Zeker in deze tijd van 
het jaar een welkom cadeautje  

Kerstkaarten  
Vorig jaar waren we aan de late 
kant met de aankondiging van deze 
nieuw activiteit. En toch was het  
een enorm succes. Dit jaar brengen 
we het al heel vroeg onder uw aan-
dacht.  
 
Wanneer u weer kerstpost wilt ver-
sturen in december en het is voor 
mensen in Delft, Delfgauw, Den 
Hoorn, plak dan geen postzegel, 
maar laat ze door ons bezorgen. 
Een gewone postzegel kost  
€ 0,96, een kerstzegel is € 0,86. 
 
Wij doen het voor € 0,60  
per kaart of brief.  
 
Uw kaarten geeft u zonder  
postegel af bij een van de  
adressen in uw buurt of in een van 
de kerken. Het verschuldigde be-
drag aan porto stort u op onze re-
kening en wij brengen ze voor u bij 
de geadresseerden.  
 
De adressen waar de kerstkaarten 
kunnen worden ingeleverd zijn: 

* Marcuskerk,  

* Bethlehemkerk 

* Dhr. Erik Blijleven,  
   Kreekrug 3, Delfgauw 

* Mevr. Anneke  Snijders,  
   Koperslagerstraat 16, Delfgauw 
* Dhr. Jilles Meinster,  
   Nicolaas Beetslaan 20, Delft 

* Mevr. Ditte Mostert,  
   Multatuliweg 32, Delft 
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Een van de eerste leerlingen van 
ons onderwijsproject, die zulke uit-
stekende resultaten had op school. 
Er is jarenlang geprobeerd ergens 
een beurs voor hem te krijgen. En 
eindelijk lukte dat en mocht hij naar 
Cuba.  Wij hebben vanuit Neder-
land de reis geboekt. Hij werd in 
Burundi uitgezwaaid door zijn ou-
ders en vertegenwoordigers van  
 

het onderwijsproject. Hij had een 
overstap in Nairobi, Kenia. En daar 
liep het mis. Personeel van Quatar 
Airways weigerde hem op de vol-
gende vlucht die via Madrid liep. Hij 
moest nog een bepaald document 
hebben maar het werd niet duidelijk 
welk document. Volgens de firma 
waar de reis geboekt was, was aan 
alle formaliteiten voldaan. Verwar- 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ook uw buurtsuper?           STATIEGELD !!!  
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ring ten top. En daar stond Isaac, 
moederziel alleen. We hebben hem 
geadviseerd om toch maar op het 
vliegveld te blijven en zijn in allerijl 
gaan overleggen wat we konden 
doen. Uiteindelijk ontfermde ie-
mand van de ambassade van Bu-
rundi in Kenya zich over hem. Na 
veel heen en weer gebel, kwamen 
we er achter dat vliegen via Madrid 
voorlopig geen optie was, omdat 
men daar een garantstelling van de 
regering van het land van herkomst 
eiste, om te voorkomen dat hij niet 
zou blijven hangen in Madrid. Men 
had dit sinds heel kort bedacht.  
Toen naarstig op zoek gegaan naar 
een andere vlucht waar dat pro-
bleem niet speelde. Amsterdam 
zou kunnen alhoewel de mare-
chaussee uitlegde dat door de Co-
ronamaatregelen wellicht weer an-
dere problemen ontstonden. Toen 
maar via Parijs, met als groot voor-
deel, dat Isaac Franstalig is. Daar-
voor moest een nieuw ticket ge 

         boekt worden. 
         Gelukkig heb 
         ben we de an- 
         dere maat- 
         schappij kun- 
         nen overtuigen 
         het geld terug  
         te storten.  

                                Isaac hield ons 
                                goed op de  
                                hoogte. Na  
                                drie dagen arri- 
                                veerde hij in  
                                Cuba. Toen  

         moest hij in  
         quarantaine.  
         Hij bracht twee 
         weken door op 
         een slaapzaal  
         met een aantal 
         anderen en  
         en kreeg daar  

Bestuur EJO-Burundi: 
Mariëlle v. d. Berg-Mostert 
secretaris 
Erik Blijleven penningmeester 
Ditte Mostert-Bok voorzitter 

Jilles Meinster  
VACATURE 

Anneke Snijders-Herngreen 
 

Contact? 
Ditte Mostert-Bok 
Tel. 015 256  53 06 
ejoburundi@gmail.com 

Statiegeld AH Sommelsdijk  
We werden verrast met een mooi 
bedrag uit Sommelsdijk dankzij de 
daar gehouden statiegeld actie.  
Dat tikt ongemerkt mooi aan. Mis-
schien ook een idee voor de su-

permarkt waar u de boodschappen  
doet? Zij bieden het winkelend pu-
bliek de mogelijkheid hun statie-
geldbonnen te bestemmen voor  
EJO Burundi.  
Alle beetjes helpen!  

dagelijks wat eten gebracht, Hij 
kon niets doen, maar bleef vol 
geloofsvertrouwen. ‘’Ik lees uit 
mijn Bijbel, ik bid en ik zing en 
ik doe wat sportoefeningen.’’  
Na de quarantaine is hij Spaans 
gaan leren, voor het volgen van 
de colleges en het dagelijks le-
ven. Zijn ouders zijn straatarm 
en hebben geen mogelijkheid 
om contact te hebben. Soms 
gaat een familielid naar hen toe 
en mogen ze even via de tele-
foon met hun zoon praten.  
Cuba is complex. Geld en spul-
len sturen naar Cuba is erg in-
gewikkeld. Veel banken willen 
of mogen geen zaken doen met 
Cuba. De vraag was: hoe krij-
gen we geld bij Isaac zodat hij 
de vele dingen die niet onder 
zijn beurs vallen, kan aanschaf-
fen. Hij klaagt eigenlijk nooit, 
totdat hij honger had. Hij kocht 
het goedkoopste brood dat hij 
kon vinden, maar dat was niet 
genoeg. Toen ook zijn telefoon 
nog kapot ging, waarmee hij zo 
ongeveer alles doet, voelde hij 
zich behoorlijk akelig. Toch 
bleef hij ook nu zeggen: ‘’God 
zal uitkomst geven.’’  
Via een dominee met contacten 
in Cuba,  vonden we een route 
om snel geld over te maken 
naar Cuba. Later lukte het ook 
via het kerkelijk bureau in Delft. 
Isaac beheerst het Spaans nu  
voldoende om de colleges te 
kunnen volgen.  
 
We zijn vol bewondering voor 
deze gedreven jonge man, die 
alles op alles wil zetten om dok-
ter te worden om zijn land daar 
mee te kunnen dienen. Hij heeft 
plechtig beloofd zodra hij klaar 
is, terug te keren naar Burundi.  
 


