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Fietsen voor Burundi!
Stichting EJO Burundi streeft
naar de verwezenlijking van
het recht op onderwijs en vrede voor alle Burundezen, ongeacht religie of afkomst.
Hiermee wil Stichting EJO Burundi 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 Burundi 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
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.

Nee, zo
hoeft uw
fiets er
niet uit te
zien, als u
mee wilt
doen aan
onze

Fietspuzzeltocht
Maar we vinden het wel ontzettend leuk als u meedoet! Hebt u uw
agenda bij de hand? Dit is één van onze najaarsactiviteiten.
Zaterdag 24 september kunt u meedoen met onze fietspuzzeltocht.
Door Delft en omstreken. Tussen 10 en 11 uur kunt u vertrekken vanaf
de Marcuskerk in Delft. Met een korte pauze kunt u binnen twee uur
rond zijn. Voor € 10,- krijgt u de fietspuzzeltocht en een pakje drinken.
Wie weet wordt u onderweg nog verrast. De volledige opbrengst komt
natuurlijk ten goede aan het scholenproject in Burundi! Fietst u mee?
Ook kinderen mogen mee! Een heel gezin fietst mee voor max.€ 25,-!
Kijk verder in deze nieuwsbrief voor nog meer najaarsacties!

Van de
Na een prachtige zomer
met hoge temperaturen
en enorme droogte, ligt
er een kersverse nieuwsbrief voor u.
Voor lang niet iedereen is de
zomer een vakantieperiode.
Zoals voor Bernard bijvoorbeeld.
Over zijn verhuisperikelen leest
u hieronder.
Het vorige schooljaar is gunstig
afgesloten en het nieuwe seizoen is weer van start gegaan,
ook op ‘’onze school’’. Na een
poosje stilstand is er weer een
vraag om ondersteuning gekomen vanuit Burundi en starten
we met behulp van Wilde Ganzen een nieuw project. Het gaat
om een uitbreiding van het
schoolcomplex.

voorzitter
Niet alleen vieren we als
stichting ons 12 ½- jarig
jubileum, ook ons bestuurslid Jilles Meinster
viert een jubileum. Hij
maakt al tien jaar deel uit van
onze stichting. Geweldig bedankt, voor al je inzet Jilles!
Afgelopen periode werden wij
bijzonder verrast met de
schenking van twee prachtige
iconen. De schenker heeft de
verkoop hiervan bedoeld als
schenking speciaal voor de
studie van Isaac. Het bestuur
beraadt zich op de verkoop
van deze antieke kunstwerken.
De Pinksterzangavond was
heel erg fijn. Het was mede
dankzij het koor Met Hart en
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Webshoppen? Zo
steunt u EJO
Burundi:
Kijk naar

Stem en ds. Olie een inspirerende avond met een verblijdend hoge opbrengst: bijna
600 Euro!
Ook werden wij blij gemaakt
door een actie van iemand
die haar creativiteit in dienst

http://ejo-burundi. Nieuws
De toestand in Burundi is zorgedoelshop.nl/
lijk. De prijsstijgingen gaan maar
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.

door. Er is veel schaarste. Door
een ziekte onder dieren mag er
geen vlees gegeten worden, al
maanden lang. Mensen eten nu
erg eenzijdig, veel bonen bijvoorbeeld. De school in Rumonge heeft een goed jaar achter de
rug. Er worden goede resultaten
geboekt en de school is populair
in de omgeving. Daardoor is er
wel een ruimtegebrek ontstaan
waardoor nieuwe lokalen gebouwd moeten worden.

wil stellen van onze stichting.
Hartverwarmend en bemoedigend! Hartelijk dank voor
uw betrokkenheid op welke
wijze dan ook!
Ditte Mostert-Bok
voorzitter

uit Burundi
Ook een voordeel was dat hij de
tijd had om overal geld te lenen
om een huis te kunnen bouwen
voor zijn grote gezin. Vol trots
hebben ze nu hun nieuwe huisje
betrokken. Het bestaat uit een
woonkamer, keuken, een plek
voor een wc en een plek om je
te wassen. Vier slaapkamers,
een voor de ouders, een voor de
meisjes, een voor alle jongens
en een gastenkamer. Helaas is
er nog geen water en elektriciteit
aangesloten. Het is dus nog
even kamperen, maar het hele
gezin is er erg blij mee en ze
danken God dat Hij hen uit deze
stressvolle omstandigheden geholpen heeft.

Fantastisch nieuws was dat er in
samenwerking met organisatie
Amazi-water een put geslagen is
in het dorp waar de school staat.
Verder lijkt het nog heel lang te duHier heeft dus niet alleen onze
Het duurt nog ruim een half jaar
school maar de hele gemeenvoor de volgende boekenmarkt er
schap plezier van. De inzet van
weer is. Zo’n tijd zonder boeken
Anna en Jaco Slingerland, werkis natuurlijk wel erg lang…..
zaam voor Amazi en afkomstig
Daarom bieden wij u weer de
uit Delft, werpt dus al heel snel
mogelijkheid om een verrassend
zijn vruchten af voor ons project
boekenpakket te bestellen. U
en voor de hele omgeving. De
krijgt zeven boeken voor 5,-. De
droogte van de afgelopen maanboeken kunnen op afspraak opden in Europa doet ons extra begehaald worden. Thuisbezorgen
seffen hoe belangrijk drinkwater
kan ook, dan betaalt u € 5,- extra.
is.
Mocht u een pakket willen bestelIn de vorige nieuwsbrief heeft u
len of wilt u nog mooie/goede
er al over gelezen. De huur van
boeken beschikbaar stellen,
het huis van de familie Ndiho
neem dan contact op met Jilles
werd ineens opgezegd. Gelukkig Meinster: bij voorkeur per mail jilhoefde hij er niet in april uit, zoals
lesmeinster@hotmail.com (en
eerst geëist was, maar mocht hij
anders 06-51739775). Door boetot de schoolvakantie van de kinken te kopen of in te leveren
deren in het oude huis blijven.
draagt u bij aan het mooie werk
Het grote voordeel was dat de
van EJO Burundi!
kinderen hun schooljaar op hun
vertrouwde school konden afmaken net als zijn vrouw Liliane die
les geeft op een basisschool.
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Najaar? Kerst?

Kerstpostactie

Het is weer mogelijk om een heerlijke fles wijn te bestellen.
Voor uzelf of om iemand anders te verrassen!
Voor je het weet is het weer zover. Tijd voor kaartjes Er zijn goede wijnen geselecteerd. Voor elk wat wils:
‘Een kaartje maakt blij’
en cadeaus. Daarom ook dit jaar weer onze
zowel rood als wit.
Ook dit jaar staan wij voor u
klaar om uw kerstpost op het
Prijs € 9,95 per fles. Per doos van 6 € 55 , juiste adres te bezorgen. Alle
post bestemd voor Delft, Delfgauw of Den Hoorn mag u inleveren. Voor slechts 0,80 per
in Burundi. Plus de vol10 jaar bestuurslid E.J.O.
kaart of brief. (normale kerstzegel is dit jaar € 0,91)
d
doening om mee te moBurundi. Is dat echt waar?
Nog even het belangrijkste op
gen
helpen
aan
het
Ja, het klopt! In 2012 kwam
een rijtje:
onderwijs- en verzoeik in het bestuur. Op bijzon-Uw kaarten geeft u zonder
dere manier ben ik bij dit werk be- ningsproject. Verder nog de
postzegel af bij één v/d adressen
in uw buurt of in één van de
trokken geraakt. Tijdens een Isra- activiteiten om geld binnen te
kerken.
krijgen, waarvan de boekenelreis met Delftse vrienden sprak
-Stort het bedrag aan porto op
markt een heel belangrijke is;
ik met Ditte Mostert. Zij vertelde
de EJO Burundi rekening
dat er een kerstmarkt zou worden de voorzitter die aan de wieg
(0,80 per kaart/brief)

Wijnactie:

10 jaar bestuurslid?

…Jilles Meinster

gehouden in Pijnacker waar ook
EJO Burundi zou staan. Ik wilde
daar wel assisteren bij de verkoop
in de kraam. Later bleek het bestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden en mijn interesse was
inmiddels gewekt om iets voor de
verre naaste in Burundi te kunnen
betekenen. Eerst als penningmeester en nu als algemeen lid.
Waarom? Ten eerste de toestand
in Burundi, de enorme armoede
en gebrek aan alles. Ook het contact met initiatiefnemer Bernhard

Isaac

staat van de stichting en zo
begaan is met dit project, dat
het aanstekelijk werkt.

Maar bovenal dat ik mag ervaren dat God ons als bestuur,
de kracht geeft om dit mooie
werk te doen en ons er toe beweegt om van het vele wat wij
mogen hebben, te delen met
hen, die het zoveel minder
hebben. Ook ons gebed is zeer
belangrijk.
Jilles Meinster

verjaardagskaarten beetje laat…

Onze Burundese student in Cuba heeft ongelooflijk hard gewerkt en heeft al zijn toetsen
met de hoogste mogelijke cijfers
gehaald. Hij heeft een maandenlange vakantie doorgebracht,
samen met andere studenten
die nergens heen kunnen op de
campus van zijn universiteit. Hij
doet veel Bijbelstudie en schrijft
steeds dat hij God dankt in alles.
Toen ik hem naar aanleiding van
een artikel over Cuba in het
dagblad Trouw vroeg, of hij het
herkende, dat mensen uren en
uren in de rij staan om een stukje kip te kunnen kopen, antwoordde hij: “We staan niet alleen in de rij voor wat kippenvlees, maar eigenlijk voor alles.

Als je het leven in Cuba in een
woord zou moeten samenvatten zou het ‘geduld’ zijn”. Hij
stuurde een foto met het bijschrift dat hij op dat moment in
de rij staat (zoiets als bij ons in
de Efteling) voor een fles bakolie.
Verder stuurde hij een dolenthousiast bedankje. Na vijf
maanden, hij was in maart jarig, ontving hij alsnog de kaarten die door u gestuurd zijn. Hij
vroeg me u allen hartelijk te
bedanken: “Ik weet niet hoe ik
u moet bedanken. Het maakt
me zo blij, dat er aan me gedacht wordt. Zo voel ik mij minder alleen. Dat God u nabij
mag zijn, Hij is onze Herder.”

De adressen waar de kerstkaarten uiterlijk 15 december
kunnen worden ingeleverd zijn:
* Marcuskerk,
* Bethlehemkerk
* fam. Blijleven, Kreekrug 3,
Delfgauw
* fam. Snijders, Koperslagerstraat 16, Delfgauw
* Jilles Meinster, Nicolaas
Beetslaan 20, Delft
* fam. Mostert,
Multatuliweg 32, Delft

Lichtjesavond
dinsdag 13 december
Op Lichtjesavond hopen we weer vertegenwoordigd te zijn in de Oude Kerk.

Leuk als we
elkaar treffen ! ! !

pagina 3

De penningmeester vertelt.......over de nieuwe plannen
Al ruim 12 ½ jaar heeft onze
stichting EJO Burundi met uw
donaties een groot aantal zaken
kunnen realiseren in Rumonge.
Naast 6 klaslokalen, toiletgroepen, tuin- en kippenfarm, sportveld ook de IT infrastructuur
voor computers in de lokalen.
En uiteraard ondersteuning voor
de studie van Isaac in Cuba.
We zijn er u heel dankbaar voor.
In de afgelopen jaren is het stil
geweest met concrete projecten.
Daarom hebben we flink kunnen
sparen, ongeveer € 20.000. Op
dit moment wordt er met de Wilde Ganzen gewerkt aan een
plan voor de bouw van een aantal lokalen voor de docenten.
Zij doen nu hun werk in de leslokalen en moeten daar ook hun
materialen opslaan. Een ongewenste situatie. Daarom hebben
we het voornemen bij te dragen
aan dit grote project: het realiseren van een Stafgebouw. Dit
plan is echter te groot voor onze
stichting alleen. Ook door de invloed van de gestegen kosten
van materialen en vooral van
brandstof waardoor de transportkosten enorm gestegen zijn.
Als bestuur gaan wij nog beslui-

Nieuw bestuurslid.
Na het vertrek van Fleur is de
vacature weer vervuld. We zijn
erg blij Naomi Tuinstra te introduceren als nieuw bestuurslid.
Welkom Naomi, fijn dat je wilt
meedoen!!
Naomi stelt zich even kort voor:
‘Ha lieve lezers, graag stel ik me
als kersvers lid van het bestuur
voor. Ik ben Naomi Tuinstra, 25
jaar. Ik ben opgegroeid in Delft
en heb middeleeuwse geschiedenis en Italiaanse taal en culpagina 4

ten over onze bijdragen die
dan door Wilde Ganzen wordt
aangevuld met hun gebruikelijke percentage. Hoe meer
wij bijdragen,
des te meer
zij aanvullen.
Dat zal ook afhankelijk zijn
van uw (blijvende) bijdragen.
We hopen dan ook dat u dat
wilt blijven doen. Als suggestie geven we mee dat u (mogelijk) een bedrag van €12,50
per maand kunt doneren als u
nog niet bijdraagt en mogelijk
uw vaste bijdrage van €10,per maand kunt verhogen
naar € 12,50. Dat past ook
mooi bij het 12,5 jarig bestaan
van de stichting. Maar…..,
ook als u minder wil bijdragen
of uw huidige bijdragen zo wilt
laten, zijn wij en uiteraard de
mensen in Burundi, u bijzonder dankbaar!
We hopen en rekenen op u!
Zodra de plannen definitief
zijn zullen we u nader informeren, ook over de kosten
die er mee gemoeid zijn.
Erik Blijleven,
penningmeester

… Naomi Tuinstra
tuur gestudeerd in Leiden.
Daar woon ik nog steeds,
maar werk inmiddels bij het
ministerie van Buitenlandse
Zaken in Den Haag. Ik houd
me daar als landenmedewerker Tanzania en Zimbabwe
vooral bezig met politieke
zaken. Verder houd ik in mijn
vrije tijd van koken en bakken, met vrienden afspreken,
naar concerten en musea
gaan, piano spelen en
dansen.

Bestuur EJO-Burundi:
Mariëlle v. d. Berg-Mostert
secretaris

Erik Blijleven
penningmeester

Ditte Mostert-Bok
voorzitter

Jilles Meinster
Naomi Tuinstra
Anneke Snijders-Herngreen
Contact?
Ditte Mostert-Bok
Tel. 015 256 53 06

ejoburundi@gmail.com

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

