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Jubileum!
Stichting EJO streeft naar de
verwezenlijking van het
recht op onderwijs en vrede
voor alle Burundezen, ongeacht 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 vreedzaam 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 Développement. (hierna te noemen
AJMPD), een lokaal Burundees vredes- en ontwikkelingsinitiatief, in het vergroten van de toegang tot onderwijs voor Burundese jongeren en in vredesopbouw.
De primaire doelgroep zijn
de jongeren in de commune
Rumonge, 80 kilometer ten
zuiden van de voormalige
hoofdstad Bujumbura.

Onze jubileumactiviteiten
waren eigenlijk gepland
voor 2021, maar om bekende redenen is dat niet
gelukt. Dus gaan we er
dit jaar aandacht aan
besteden.
Om te beginnen willen we
u vragen om eens
te overwegen of u ter
gelegenheid van het 12,5jarig jubileum € 12,50 per
maand kunt missen.
Voor elk jaar één Euro!
In het verleden hebben we ooit een tientjesactie gehouden. Velen
steunen ons al jaren heel trouw met tien euro per maand. Daar zijn we
uiteraard heel blij mee. Maar misschien wilt u eens overwegen of u in
plaats van € 10 nu € 12,50 zou kunnen geven?
We hopen op donderdag 2 juni een Pinksterzangavond te organiseren
met medewerking van het gemengd zangkoor ‘’Met Hart en Stem’’ .
Details volgen op onze website.
Verder zijn we nog een feestelijke activiteit aan het ontwikkelen voor
in het najaar. Dat blijft nog even een verrassing.
Aan het eind van het jaar besluiten we de activiteiten met deelname
aan de veel bezochte Lichtjesavond in Delft, ook van deze activiteit
volgen de details later.

Van de
Met veel enthousiasme
bieden wij onze nieuwsbrief aan. Een editie vol
met mooi nieuws.
We zijn dankbaar en blij dat we
ons, samen met u allen, al ruim
twaalf en een half jaar met succes mogen inspannen voor het
onderwijsproject in Burundi. En
hoe mooi is het om te merken
dat het zijn vruchten gaat afwerpen.
Na een periode van twee jaar
geen activiteiten te hebben kunnen houden, waren we extra blij

voorzitter
dat we weer met groot suc
ces een boekenmarkt heb
ben kunnen houden. De
bezoekers gaven aan het
te hebben gemist, dus het
voorziet nog steeds in een behoefte. Ook in Burundi was het
een periode van betrekkelijk
weinig activiteiten, maar nu
gaan we de schouders weer zetten onder de uitbreiding van het
schoolcomplex.
Veel leesplezier toegewenst!.
Ditte Mostert-Bok
voorzitter
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Webshoppen? Zo
steunt u EJO
Burundi:

Leuk idee !!!

EJO als trouwcadeau !

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.

Hoe leuk is dat, als je benaderd
wordt door een bruid en een
bruidegom, die aankondigen de
cadeaus op hun bruiloft te bestemmen voor EJO Burundi.
Annika en IJsbrand wat ontzettend gaaf dat jullie dit doen. Annika is al eens in Burundi ge-

Jilles Meinster over …..

weest en heeft een speciaal
plekje in haar hart voor dit land
en volk.
Uiteraard feliciteren wij jullie van
harte met jullie huwelijk en we
wensen jullie 6 mei een fantastische trouwdag en een lang en
gelukkig huwelijksleven!

…de Boekenmarkt

Wat waren wij blij dat dit jaar de
boekenmarkt weer door kon
gaan!
Twee jaar lang was het niet mogelijk in verband met alle beperkingen. Wij zijn God dankbaar
dat Hij ons de gezondheid heeft
gegeven om dat weer te kunnen
doen.
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De laatste weken voor de boekenmarkt zijn wij met man en
macht aan de slag gegaan om
de voorraad van twee jaar te
sorteren. Nadat alles was uitgezocht hadden we ongeveer 80
bananendozen met bruikbare
boeken staan.

men blij was dat de boekenmarkt weer gehouden kon worden en dat men het wel had
gemist.

Zaterdagmorgen stonden de bekende mensen om 10.00 uur
voor de deur, die graag zo snel
mogelijk wilden kijken. Ook later
weer vele bekenden mogen begroeten, die allen aangaven dat

Doordat er weer een grote diversiteit was aan romans, theologie, kinderboeken en veel
kookboeken en plantenboeken
en nog veel meer kon men zeer
zeker een keuze maken en werd

er weer veel verkocht.
Om 12.45 uur stond de opruimploeg klaar om de overgebleven
boeken in dozen te doen.
Onze grote dank gaat uit naar alle vrijwilligers, die zo fijn geholpen hebben!
De opbrengst van deze verkoop
was € 729 en via andere verkoopkanalen is er ook nog een
behoorlijk bedrag binnengekomen, alles bij elkaar is de opbrengst ruim € 1100,- . Dit gaat
helemaal naar het onderwijspro-

Isaac
Op 28 maart vierde Isaac zijn
vijfentwintigste verjaardag in
Cuba. Wij hadden in Delft een
oproep gedaan om hem een berichtje te sturen. Helaas zijn de
ansichtkaarten tot nu toe nog
niet bij hem aangekomen. Maar
hij was erg blij met de felicitaties
per email. Toen we hem vroegen of hij de ansichtkaarten had
ontvangen, werd hij een beetje
onzeker. Wat bleek: hij had
geen flauw idee wat ansichtkaarten zijn. In Burundi lijken ze
dat fenomeen helemaal niet te
kennen.
Isaac benut zijn beurs heel
goed. Hij studeert hard en haalt
heel mooie resultaten. Ook in
Cuba is armoede en zijn beurs
is echt alleen bedoeld voor het
volgen van onderwijs. Hij heeft
geen geld voor andere dingen

ject in Burundi.
Mocht u of jij in de loop der tijd
boeken weg doen, denk dan
even aan ons en neem contact
op met
jillesmeinster@hotmail.com
of 06 51 73 97 75. Hierbij wel
het vriendelijke verzoek om alleen boeken in heel goede
staat aan te leveren. Ook jullie
eenmalige hulp bij het klaarzetten en opruimen van de
boekenmarkt, kunnen we goed
gebruiken.

Giften zijn van harte
welkom op Rek.nr.
(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

Happy Birthday !!!
en is helemaal afhankelijk van
giften van onze kant. Veel Cubanen hebben te weinig eten
en daar heeft Isaac ook mee te
maken.
Het was dan ook een geschenk
uit de hemel dat iemand die
hier van hoorde zich het lot van
Isaac aantrok en
gezorgd heeft voor
een gift waardoor
hij voldoende eten
kan kopen.
Isaac dankt deze
persoon met zijn
hele hart.
Hij ervaart het als
een wonder van
God dat mensen
die hem nog nooit
gezien hebben,
voor hem willen
zorgen.
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Bernard en gezin
Heel bezorgd mailde Bernard
half februari dat de huurbaas
hem per 1 april de huur opzegde. Hij kreeg het er benauwd
van. Waar blijf je zo snel met
negen kinderen. Hij heeft in het
verleden al eens een klein stukje
grond bemachtigd, maar had
nooit geld genoeg om een huisje
te laten bouwen. De gemiddelde
huren zijn in Burundi hoger dan
de gemiddelde lonen. Dus niemand verhuist uit zichzelf. Zolang je in het zelfde pandje blijft,
blijf je dezelfde huur betalen.
Een contract was er niet, dus
deze huurbaas leek het aantrekkelijk om de oude huurders er uit
te zetten, zodat hij er nieuwe in
kan krijgen tegen een hogere
huur. Met veel gesoebat heeft
Bernard gedaan gekregen dat
ze tot de zomervakantie mogen
blijven zitten. Dan kunnen zijn
kinderen, die op de basisschool
zitten hun school gewoon afmaken en na de zomervakantie
naar een andere school. Na het
nodige kunst- en vliegwerk, is er
een lening gekomen, en voor
dat geld wordt nu in hoog tempo

Nieuw project
De school in Rumonge breidt
steeds uit wat leerlingenaantal
betreft. Nu is er behoefte aan
uitbreiding van de gebouwen.
Ook om de leerkrachten en de
administratie een eigen werkkamer te geven. De plannen liggen er en zodra de begroting
binnen is, wordt weer een poging gedaan om hiervoor samen
te werken met de Wilde Ganzen,
zoals al eerder gedaan is.
Stichting De Wilde Ganzen biedt
voor het eerst een Franstalige
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…bijna dakloos!

een huisje gebouwd van
zelfgemaakte stenen, met
één kamer voor alle jongens
en één voor de meisjes, één
voor de ouders en een gastenkamer. Het is best spannend. Ook in Burundi merken
ze de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Prijzen voor
voedingsmiddelen en materialen rijzen de pan uit, maar
vooral brandstof is een drama, de schaarste is enorm
en dat drijft de prijs uiteraard
op. Nu maar hopen en bidden dat het op tijd klaar is.

….. en Wilde Ganzen
online cursus aan betreffende
fundraising.
Twee personen zijn uitgenodigd
om hieraan deel te nemen tegen
een gereduceerd tarief.
Bernard als voorzitter van de
stichting in Burundi en secretaris
Japhet zullen hieraan deelnemen.
Wij steunen dit van harte.

Bestuur EJO-Burundi:
Mariëlle v. d. Berg-Mostert
secretaris
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Ditte Mostert-Bok voorzitter
Jilles Meinster
Anneke Snijders-Herngreen
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