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Stichting EJO streeft naar de
verwezenlijking van het
recht op onderwijs en vrede
voor alle Burundezen, ongeacht religie of afkomst.
Zo wil de Stichting bijdragen
aan een land waarin de
voorwaarden voor ontwikkeling gewaarborgd zijn; waar
jongeren door 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 hoofdstad
Bujumbura.

In deze nieuwsbrief:
• Kopen en klikken voor EJO
• Mooie herfststukken
• Situatie zorgelijk !
• Vacatures
• Lichtejesavond 8 december

2015

Boekenmarkt = € 500,- !
500Nie

De boekenmarkt op 17 november in de Marcuskerk
werd deze keer georganiseerd door en voor onze
stichting. Er was veel belangstelling. De boeken
gingen in grote aantallen
voor kleine prijzen de deur
uit.
De opbrengst : € 500,- !

Van de voorzitter
Deze laatste nieuwsbrief van het
jaar 2015 wordt in grote oplage
verspreid. In verband met de extra
collecte in de PKN wijkgemeentes
wordt de nieuwsbrief ook aangeboden aan alle gemeenteleden.
Een mooie gelegenheid om u hartelijk dank te zeggen voor uw betrokkenheid en bijdragen.

ontzettend belangrijk. De initiatiefnemers in Burundi en wij hier, geloven vast en zeker dat je bij de
jeugd moet beginnen. Intussen zal
het u ook niet ontgaan zijn dat de
spanningen in Burundi helaas nog
steeds toenemen, een zorgelijke
ontwikkeling. In het stukje van ons
bestuurslid Alies leest u er meer
over. Voor ons een extra stimulans om de jeugd van Burundi te
blijven steunen middels ons project. Wij hopen dat u met plezier
onze nieuwsbrief zult lezen.

In de wijkgemeentes waar ons
project misschien iets minder bekend is, komen we graag een
keertje langs met een activiteit of
om eens te vertellen over ons project.
Graag wensen we u als bestuur
van EJO (Educatie jongeren in
Wij kijken terug op een jaar van
ontwikkeling) Burundi gezegende
veel activiteiten voor ons schokerstdagen. Dat het Licht dat
lings- en verzoeningsproject in
kwam in de duisternis ook het
Burundi. Een kort verslag van
Licht in ons leven mag zijn!
meerdere activiteiten vindt u in
Ditte Mostert-Bok, voorzitter
deze nieuwsbrief.
Ondanks de al maandenlang durende politieke spanningen is het
werk aan het project met succes
doorgegaan. De leerlingen sloten
met zeer goede resultaten hun
schooljaar af. Iets waar we met
zijn allen trots op mogen zijn,
maar vooral de leerkrachten en de
leerlingen. Naast de leerprestaties
zijn ook de verzoeningslessen
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Kopen en klikken voor EJO
Webwinkels:
Gratis doneren via twee sites!
Velen van ons zijn inmiddels vertrouwd met aankopen doen via internet. Koopt u wel eens online bij
Blokker V & D, Bol.com,
Zalando etc.?
EJO Burundi staat sinds kort op
twee fantastische sites:
4morgen.org en
goededoelshop.nl
Registreert u zich eerst eenmalig
bij deze goede doelensites en
koop vervolgens bij uw favoriete
webshop. Hiermee steunt u EJO
Burundi zonder dat het u een cent
extra kost.

We hopen dat iedereen de moeite
wil nemen om zich aan te melden
en voortaan via deze sites de online-aankopen wil doen. Het kost
echt niks extra en alle kortingen/codes blijven gewoon geldig,
je logt alleen via deze sites in.
Het is 5 minuten werk om aan te
melden, daarna kost het maar 2
klikken extra.
Met de decembermaand in aantocht hopen we op veel donaties
via deze sites!
Ook het wisselen van energieleverancier of zorgaanbieder kan via
de goededoelshop, ook dan
kost het niks extra's, maar levert
het EJO Burundi veel op!
Op beide sites staat uitgebreid
beschreven hoe het werkt.
Hartelijk bedankt alvast!

Prachtige bloemstukken voor
voor de herfst
herfst
Dat de herfst niet alleen maar
grauw en grijs is, was te zien op
dinsdag 27 oktober. Daar was
een groep enthousiastelingen in
een zaal van de Marcuskerk het
bewijs van.
Onder de kundige leiding van Jose
van Mourik ontstonden de prach-
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tigste creaties in vlammende tinten. Jose zag kans om niet alleen
de ervaren ‘’crea bea’s’’, maar ook
de beginnelingen met een schitterend herfststuk naar huis te laten
gaan.
Uiteraard was de volledige opbrengst voor Burundi: € 240,-

Actueel uit Burundi door Alies Rijper
Van ons bestuurslid Alies, terug
uit Afrika van haar maandenlang werkverblijf, horen wij dat
de politieke situatie in Burundi
helaas niet verbetert:
‘Met name in de hoofdstad Bujumbura nemen spanningen en
geweld toe. Door diverse personen, met name vanuit de regering, wordt getracht het conflict etnisch te 'framen', maar dit
heeft tot nu toe nog geen
grootschalig draagvlak onder
de bevolking gekregen. Vergelijkingen met het geweld in de
jaren '90, of zelfs het Rwanda
van 1994, gaan dan ook niet
volledig op. Het huidige conflict
is in essentie politiek, en protesten tegen de regering komen
zowel van Hutu als Tutsi. Ook
lijkt de internationale gemeen-

schap de situatie
dichter te volgen
dan vroeger. Toch
is het risico op
een escalatie van
geweld groot, nu ook tegenstanders van het regime naar
de wapens grijpen en er een
klimaat van onveiligheid en
straffeloosheid ontstaan is.
Dit alles in de context van een
instortende economie en meer
dan 200.000 Burundezen die
het land uitgevlucht zijn.
Zowel de Afrikaanse Unie als
de Oost-Afrikaanse Gemeenschap moeten alles op alles
zetten om door middel van een
oprechte, onafhankelijke en
gebalanceerde politieke dialoog
grootschaliger geweld te voorkomen.’

Bestuur
Bestuur – VACATURES !!!!
Vertrek
Helaas heeft ons bestuurslid Adriana Bolle zich genoodzaakt gezien haar bestuursfunctie op te
geven.
Vanaf deze plaats willen wij haar
nogmaals hartelijk danken voor
haar inzet voor Ejo Burundi.

betekenen, neem ook dan
contact op!
Als je meer informatie wilt hebben kijk dan even op onze website www.EjoBurundi.nl, waar je
een heleboel kunt vinden of
neem contact op met Ditte
Mostert - Bok (015 2578290).

Boeken kopen
via
Youbedo.com
Bij de site
www.youbedo.com
kunt u boeken kopen.
Net als bij andere
bekende
internetbedrijven.
Het mooie van
Youbedo is dat 10%
van de verkoop voor
goede doelen
bestemd is,
en
EJO-Burundi staat
ook op de lijst!
Bestelt u dus voortaan
uw (studie-)boeken via
www.youbedo.com
en selecteer EJOBurundi tijdens het
bestelproces.

Youbedo !!!

*

WIJ ZOEKEN JOU!!
Het bestuur van EJO Burundi is
op zoek naar jou. Of je nu graag in
een bestuur meedenkt of dat je
liever zo nu en dan de handen uit
de mouwen steekt of misschien
wel allebei, je bent nodig!

Wij zijn een piepkleine organisatie met ultra korte lijntjes
naar het project.
Er is wekelijks contact.
Twijfel niet langer en meld je
aan.

JIJ bent nodig!

De stichting Wilde Ganzen vermeerdert onze opbrengst met
55% tot voorjaar 2016. Daarom
organiseren wij juist nu veel activiteiten. We komen handen te kort.
Het is het handigst als je in Delft
en omgeving woont. Maar mocht
je verder weg wonen en je wilt iets
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Ontvoe
Ontvoerin
tvoering
ring en verrass
verrassing
rassingen
ingen…
en….
ONTVOERING
Ja, u leest het goed: op 17 oktober werd de voorzitter ontvoerd!
Gelukkig was er snel een overeenkomst met de ontvoerders.
De voorzitter werd meegenomen
naar een onbekende bestemming en kreeg gedurende de dag
een zestal opdrachten uit te voeren. Bij tevredenheid over de uitvoering van de opdracht deden
alle ontvoerders een duit in de
Burundibuidel.
De tocht voerde uiteindelijk naar
de Alblasser- en Krimpenerwaard, waar na een mysterieuze
tocht langs donkere landweggetjes de ontvoerde werd binnengebracht in een historisch museum waar de ontvoerders voor
een heerlijke maaltijd zorgden.
De opdrachten varieerden van
‘’bokkiespringen’’ tot insectenvangen, wijnproeven en Israëlische volksdans. Opgelucht en
met een rijk gevulde buidel werd
onze voorzitter weer thuisbezorgd. Opbrengst € 239,-.

VERRASSING I
Blij verrast waren we met de succesvolle aanvraag bij het ‘’goeie
doelenwinkeltje’’ in de Yperstraat
in Delft. Het leverde een bedrag
van € 750,- op! Heel hartelijk
dank daarvoor!

VERRASSING II
Een nog grotere verrassing viel
ons ten deel toen wij zo maar
€ 1000,- ontvingen van de stichting Pelgrimshoeve uit Zoetermeer. Een ons onbekende vrijwilliger van deze stichting heeft
hierom verzocht. Wij zijn deze
onbekende heel erg dankbaar!!

Licht
Lichtjesa
chtjesavo
jesavond
vond = dinsda
dinsdag
nsdag 8 decembe
december
ember !!!!
!!!!
LICHTJESAVOND
Ook dit jaar vindt u ons met een
kraam op de lichtjesavond. Wij
hebben een plekje in de prachtige Oude kerk van Delft.
Lichtjesavond in de sfeervolle
historische binnenstad van Delft
is sowieso een adembenemende
(soms letterlijk) ervaring. Een
rustpunt is dan een bezoek aan
de Oude Kerk waar een mooi
programma plaatsvindt en u onderhand iets leuks kunt aanschaffen bij onze kraam.
Ook voor een (hernieuwde) kennismaking met een van de bestuurleden bent u hartelijk welkom!
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Bestuur EJO-Burundi:
Ditte Mostert-Bok voorzitter
Jilles Meinster penningmeester
Mariëlle van den Berg
Alies Rijper
VACATURE 2 x
Contact?
Ditte Mostert-Bok
tel. 015 257 82 90

ejoburundi@gmail.com

