
 

Stichting EJO Burundi streeft 
naar de verwezenlijking van 
het recht op onderwijs en vre-
de voor alle Burundezen, on-
geacht religie of afkomst. 
Hiermee wil Stichting EJO Bu-
rundi 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 rechtvaardi-
ge samenleving. 
 

 

 
 

 

Weet u het nog? 
 

Wat had u op tafel 
staan bij het  
Kerstdiner? 

 
Links staat de 

Kerstmaaltijd van 
Isaac in Cuba, 
rechts ziet u de 

kinderen in Burun-
di aan de maaltijd. 

 
Ter overdenking… 

 

 , 
 
   

Kerstdiners! 

U vindt hier weer een  
nieuwsbrief van EJO  
Burundi. In deze brief  
hebben alle bestuurs- 
leden hun steentje bijge- 
dragen. Erg leuk! Het  
geeft een goed beeld van  
de betrokkenheid van de be-
stuursleden. Graag maak ik van 
deze gelegenheid gebruik om 
nieuwe bestuursleden te krijgen.  
We vergaderen ongeveer vier 
keer per jaar. Lijkt het je leuk om 
mee te denken? Neem alsjeblieft 
even contact met me op! 
 
Er is weer veel gebeurd sinds de 
laatste nieuwsbrief in september 
uitkwam. We hebben een fiets- 
         puzzeltocht gehad. Helaas 
         zat het weer tegen, waar- 
         door de opkomst begrijpe- 
          lijk laag was. Maar de die- 
          hards die er waren, geno- 
           ten van de mooie fiets-
tocht   door de prachtige omge- 
           ving van Delft en Delf- 
           gauw. En niet te vergeten 
           de overheerlijke taarten  
            die gebakken waren door 
de bestuursleden om, bij een 
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     heerlijke kop koffie op de 
     Kreekrug, even op te 
     drogen en elkaars  
     antwoorden uit te 
     wisselen. Dit doen  
     we nog eens! 
 
In afwachting van het  
nieuwe project,  
zijn er geen andere 
ontwikkelingen te melden.  
 
Het nieuwe schooljaar is goed 
van start gegaan en de docen-
ten doen hun uiterste best om 
de leerlingen naar een goed ni-
veau te tillen qua leerprestaties. 
 
In het gezin van Bernard Ndiho 
gaat ook alles goed. Na een half 
jaar in het nieuwe huis gewoond 
te hebben, zonder water en 
elektra, kwam vorige week de 
juichkreet dat er eindelijk elektri-
citeit is en dat de kinderen nu 
makkelijker hun huiswerk kun-
nen doen. Voor water heeft hij 
voorlopig zelf iets geïmprovi-
seerd.  
Wij hebben nog steeds twee 
keer per week contact met Ber-



 

 
 

 

Stichting EJO Burundi onder-
steunt de Youth Association in 
Peace Mission Through Deve-
lopement / Association pour la 
Jeunesse en Mission de Paix 
par le Développe-ment. (hierna 
te noemen AJMPD), een lokaal 
Burundees vredes- en ontwik-
kelingsinitiatief, in het vergro-
ten van de toegang tot onder-
wijs voor Burundese jongeren 
en in vredesopbouw.  
De primaire doelgroep zijn de 
jongeren in de commune Ru-
monge, 80 kilometer ten zui-
den van de voormalige hoofd-
stad Bujumbura. 

 
 
 
 
 

 
 

doen. Hij was dan ook erg blij 
met een extraatje uit Neder-
land waardoor hij toch nog een 
lekkere maaltijd kon kopen. 
Ons bestuur is druk geweest 
met alle eindejaar-activiteiten 
zoals u kunt lezen: Kerstpost, 
Lichtjesavond en ook de wijn-
verkoop. Dit laatste kan trou-
wens het hele jaar door, net 
als het bestellen van boeken-
pakketten.  
Ik wens u weer veel leesple-
zier.  

Ditte Mostert-Bok 
voorzitter 
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 BOEKENMARKT                             zaterdag 18 maart 
Het is bijna weer tijd  
voor onze jaar- 
lijkse boeken- 
markt! 
 
Op  
zaterdag  
18 maart zal deze  
worden gehouden in de  
bovenzaal van de Marcuskerk 
aan de Menno ter Braaklaan te 
Delft van 10.00 uur tot 12.30 uur. 
 
Ooit was deze boekenmarkt twee 
keer per jaar, maar nu is het al 
weer een poosje een jaarlijks te-
rugkerend festijn. Al weken van 
tevoren wordt er hard gewerkt 
om alle ingekomen boeken te 
sorteren. Veel moet er al bij 
voorbaat weg omdat we echt al-
leen boeken in uitstekende staat 
willen verkopen.  
 
Zoals het er nu uitziet, zal deze 
boekenmarkt de laatste zijn, die 
wij als bestuur van EJO Burundi 
zullen organiseren. Ontelbare 
boeken zijn door onze handen 
gegaan. Omdat wij geen nieuwe 
vrijwilligers kunnen vinden die 
ons willen helpen met opbouw en 
opruimen van de boekenmarkt, 
wordt het voor het huidige aantal 
mensen te zwaar. Erg jammer, 

maar het is niet anders. We 
overwegen nog wel om toch 
boeken te blijven innemen en op 
een andere manier hiermee in-
komsten te krijgen voor ons werk 
in Burundi. Hier zullen wij later op 
terugkomen. 
 
Maar voor nu ontvangen wij 
graag uw goede boeken voor de 
verkoop. Die mogen afgegeven 
worden bij de Marcuskerk, graag 
even in overleg. Wij hopen deze 
laatste boekenmarkt met uw aller 
hulp tot een groot succes te ma-
ken, zodat we een mooi bedrag 
kunnen inzetten voor onze naas-
te in Burundi. 
Uw betrokkenheid door prakti-
sche hulp, aanleveren van boe- 
                    ken en gebed wordt 
                    heel erg gewaar- 
                    deerd!!  
 

Jilles Meinster

nard en hij groet u allen harte-
lijk!  
 
Onze Isaac, de student die in 
Cuba medicijnen studeert,  
maakt het goed. Hij haalt bij-
zonder goede resultaten en 
werkt daar ook hard voor. In 
de voorbereiding naar tenta-
mens raakt hij zijn mobiele te-
lefoon niet aan om zich volle-
dig te kunnen concentreren. 
Met Kerst had hij even een 
dip: hij kan niet naar huis, 
heeft geen familie daar en 
weinig geld om iets leuks te 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Verslag…                                            …Lichtjesavond 

 
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.  
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 Van de penningmeester            ..over de nieuwe plannen 

Op Lichtjesavond is er altijd een 
gezellige drukte in de binnen-
stad van Delft. Drommen toeris-
ten, Delftenaren en andere be-
zoekers komen genieten van 
warme chocolademelk, optre-
dens en gezellig verlichte 
kraampjes. In de Oude  
Kerk heeft een aantal  
bestuursleden van EJO  
Burundi Delftsblauwe  
souvenirs verkocht om  
geld op te halen voor de 

stichting. De gepersonaliseerde 
beschilderde kerstballen van 
Mattie Mostert vormden de 
grootste bezienswaardigheid 
en daarmee het hoogtepunt 
van de kraam.  
De verkopers hebben met deze 
actie in de gezellige - én koude! 
- kerk € 480,- opgehaald. In 
verband met de intensieve en 
zware voorbereidingen die de 
avond met zich meebrengt zal 
dit waarschijnlijk de laatste keer 
zijn dat EJO Burundi met een 
kraam op lichtjesavond staat.  
 
    We overwegen wel om door 
    te gaan met het schilderen 
    van namen op kerstartikelen. 

 
Naomi Tuinstra 

Een nieuw jaar is aangebroken 
en plannen voor een nieuw pro-
ject zijn in de maak. 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al 
gemeld, wordt er in samenwer-
king met de Wilde Ganzen, ge-
werkt aan een plan voor de bouw 
van extra ruimtes, onder meer 
een werk- en vergaderplek voor 
de docenten en overig personeel. 
Er wordt nu gewacht op een re-
actie vanuit Burundi op een aan-
tal suggesties en vragen die er 
nog leven bij ons en de Wilde 
Ganzen. Uiteindelijk moet dit lei-
den tot een verantwoord en uit-
voerbaar project. 
 
Dankzij uw (voortdurende) steun 
aan onze stichting is er momen-
teel ruim € 25.000,= beschikbaar. 
Dat wordt door de Wilde Ganzen 
met een bonus van 50% aange-
vuld. Niet alleen hier, maar ook 
daar zijn de kosten voor materia-
len flink gestegen, merken we. 
Hoe dan ook, kan met dit bedrag 
een begin gemaakt worden met 

dit stafgebouw, waar zowel de 
leerlingen als de leerkrachten 
plezier van zullen hebben. Nu 
zit men in veel te volle klas-
sen, waar alles moet gebeuren 
en waarin ook de materialen  
moeten worden opgeslagen.  
De ervaringen uit het verleden 
hebben echter laten zien dat 
inzet van eigen arbeidskrach-
ten, gezamenlijke aanpak en 
doorzettingsvermogen ruim 
aanwezig is. 
 
Zodra de plannen zijn goed-
gekeurd zal worden aange-
vangen met het project. 
We blijven ook dit monitoren. 
Daarnaast blijven we de stu-
dent uit Burundi steunen. Hij 
maakt goede  
vorderingen met  
zijn studie  
medicijnen in  
Cuba.  

 
Erik Blijleven 
 



 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Giften zijn van harte wel-
kom op Rek.nr. 
 
(IBAN):  

NL87 INGB 0007 
0338 64 
t.n.v. Stichting  EJO Burun-
di Delft 
 

De Stichting  EJO Burundi 
Delft is erkend als  Alge-
meen Nut Beogende 
Instelling  
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Een kerst- of nieuwjaarskaartje 
laten bezorgen voor het goede 
doel: EJO Burundi.  
Voor het derde jaar op rij kon uw 
kerstpost op de verzameladres-
sen ingeleverd worden. Vervol-
gens werden alle kaarten gesor-
teerd, voorzien van een EJO Bu-
rundizegel en gingen de bezor-
gers op pad door wind en weer. 
Ook dit jaar zijn er weer heel wat 
kilometers gefietst en gelopen 
om de post op het juiste adres te 
bezorgen. Van Delfgauw naar 

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 

Het netbalteam en het dames-
voetbalteam zijn teams gevormd 
door leerlingen van ‘onze’ 
school. Ze doen het heel goed, 
ze spelen op nationaal niveau. 
Helaas hebben niet alle meiden 
voetbalschoenen. Zij spelen op 
blote voeten(!) Voor ons ondenk-
baar. We hopen nog eens een 
voetbalvereniging te vinden die 
voor schoenen kan zorgen. Het 
Nederlandse meisje Princesse 
Muco, ze is geboren in Burundi, 
maar op haar vierde naar Neder-
land verhuisd, is op bezoek bij 
familie in Burundi en wij hebben 
haar in contact gebracht met ons 
project. Ze mocht met Bernard 

Den Hoorn en van Tanthof 
naar de Indische buurt, kris 
kras door Delft. In totaal heeft 
deze Kerstactie € 189,50 op-
gebracht wat volledig ten 
goede komt aan ons nieuwe 
project.  
           Hartelijk dank voor het  
                   steunen van deze  
                   actie! 
 

Anneke Snijders- 
Herngreen 

 

Ndiho mee om de school en 
een aantal wedstrijden te be-
zoeken. Ze is erg onder de 
indruk en hoopt ook iets te 
kunnen bijdragen op een of 
andere manier. Ze spreekt de 
taal, maar iedereen hoort dat 
ze niet in Burundi woont. 

 Albert Heijn Sommelsdijk                  STATIEGELD !!!  

 Verslag …                                          … Kerstpostactie 

In de maand januari mocht EJO Burundi 
weer het doel zijn voor de statiegeldbon-
netjes van de klanten van de Albert Heijn in 
Sommelsdijk. Ontzettend fijn dat onze stich-
ting elk jaar een maand lang het goede doel 
mag zijn.  
Deze keer heeft het maar liefst € 176,90  
               opgebracht. Klanten en medewer- 
               kers van AH Sommelsdijk: weer  
               ontzettend bedankt!  
               Misschien kunt u   
               Ook eens vragen bij  

uw eigen supermarkt of EJO Burundi een keer het 
“goede doel” mag zijn?  
 

Mariëlle van den Berg-Mostert
  Sporten…..                           ….. en een nieuw contact!  


