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Transportondernemer…
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 hoofdstad
Bujumbura.
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De kopieermachine is er !
Shem en de fietsenmaker
Volksdansen voor Burundi!
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De fiets is zeer belangrijk
in Afrika, dus ook in
Burundi.
Lees in deze nieuwsbrief
over een plan om daar
‘werk van te maken’.

Van de voorzitter
Zoals momenteel in de natuur
alles volop in beweging is, is dat
ook het geval in onze stichting.
In deze nieuwsbrief die u rond
Pasen ontvangt, leest u
over alle activiteiten,
over nieuwe ontwikkelingen, over de uitdagingen en over de
situatie in Burundi.
We hopen dat u het
leuk vindt om te lezen
en we hopen natuurlijk

ook u op één van de
activiteiten te mogen begroeten!
We danken u, ook namens alle
mensen in Burundi die op de
een of andere manier met het project te
maken hebben, enorm
voor uw betrokkenheid!
Houdt u onze onze website
en Facebookpagina in de
gaten voor nieuws en
activiteiten.
Ditte Mostert-Bok, voorzitter

10 x 10 ….. doet u mee?
In februari zijn we gestart met de
10x10 actie. Ons doel is om per
bestuurslid 10 nieuwe donateurs
te werven die elke maand 10 euro bijdragen. Als we dit allemaal
voor elkaar krijgen zal dat resulteren in een vaste maandelijkse
bijdrage van 500 euro. De komende anderhalf jaar zal dit bedrag zelfs nog met 55% verhoogd worden. Een heel mooi
en stabiel inkomen, waardoor
we op een solide manier de
bouw van de school en de ondersteuning van de AMJPD

kunnen garanderen. Er zijn in
deze maand al flink wat
nieuwe donateurs verwelpagina 1
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komd, maar we hebben nog
geen van alle 10 nieuwe donateurs geworven, in maart en
april zetten we deze actie nog
voort. Mocht u zelf nog iemand
weten die ook voor 10 euro per
maand EJO Burundi wil steunen dan houden we ons

natuurlijk van harte aanbevolen!
Dan ontvangen wij hierover
graag een mailtje met wat gegevens zodat deze nieuwe donateurs ook de nieuwsbrief
kunnen ontvangen.
Wij gaan ervoor: 10x10 door elk
bestuurslid!

Kopieermachine !!!
We maakten er al eerder melding van. Bovenaan het verlanglijstje van de leerkrachten in
Burundi staat al heel lang een
kopieermachine. Nu heeft alleen de leerkracht een lesboek
en de kinderen delen met elkaar
een schrift.

het aan een transporteur mee te
kunnen geven. Het is tot nu toe
nog steeds gelukt, dus we vertrouwen er op dat ook dit jaar
zich weer een mogelijkheid
voordoet.

Onlangs werden wij blij verrast
doordat de heer (Kees) van
Oosten, één van de leden van
ons comité van aanbeveling,
kans zag bij Kyocera Nederland
een prima kopieermachine te
regelen inclusief een voorraad
inkt. Twee van onze bestuursleden reden naar Amsterdam
om een en ander op te halen.
Als we nu nog van iemand kopieerpapier zouden kunnen krijgen, dan kunnen ze voorlopig
vooruit. En dan wachten we
weer op een gelegenheid om

Afscheid Diana
Helaas hebben wij afscheid
moeten nemen van Diana
Hoeflake. Zij heeft een aantal
jaren deel uitgemaakt van ons
bestuur, maar heeft door haar
plannen om in het buitenland te
gaan werken, nu haar activiteiten voor EJO Burundi beëindigd.
We danken haar hartelijk voor
haar inzet als secretaris. DankDiana Hoeflake
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zij haar kwamen we op het
spoor van Youbedo.com waar
je boeken kunt bestellen, waarvan 10% van de reguliere prijs
naar EJO Burundi gaat.
Ook was zij regelmatig te vinden in onze kraam tijdens gemeentedag of winterfair.
Het ga je goed, Diana,
A Dieu!

Shem en de fietsenmaker. …
Shem, een vriend van Bernard
Ndiho, de initiatiefnemer van ons
project in Burundi, woont met zijn
gezin al 14 jaar in Nederland en is
uiteraard zeer betrokken bij de
gang van zaken in Burundi. Onlangs overleed zijn vader en Shem
reisde voor alle plechtigheden
naar Burundi. Ook bezocht hij met
Bernard het project om de vorderingen van de schoolbouw met eigen ogen te zien. Terug in Nederland kwam hij bij ons op bezoek
om verslag uit te brengen en hij
vertelde dat hij diep onder de indruk was van wat hij had ge-

zien.’’Het wordt schitterend!’’ zei
hij steeds. Shem zag ook dat er
alsmaar meer (transport)fietsen
komen in Burundi en dat er grote behoefte is aan fietsenmakers. Op ‘’onze’’ school, waar
ook aan beroepsopleidingen
gewerkt wordt, vond men dat
een goed idee, maar het ontbreekt aan lesmateriaal. Dat
heeft Shem in zijn oren geknoopt. Op de MBO-school van
zijn zoon in Zaandam gaat men
hier mee aan de slag. Er zal
een fietsenmakercursus worden
ontwikkeld in het Engels.

Shem op bezoek
bij Ditte

Even voorstellen …… Adriana Bolle
Sinds kort ben ik toegevoegd aan
de groep enthousiaste mensen
die zich inzet voor het onderwijsen verzoeningsproject in Burundi.
Ik ben enthousiast geworden
over het werk van stichting EJO
Burundi omdat de stichting zich
inzet voor een concreet project:
de bouw van een school in Rumonge. Doelgericht werken wij
aan het organiseren van activiteiten om voldoende geld op te halen waarmee straks ook sanitaire
voorzieningen kunnen worden

gerealiseerd. Een mooie en
haalbare doelstelling, waar we –
naast mijn inzet – ook uw bijdrage voor nodig hebben! Binnen de stichting houd ik mij
vooral bezig met secretariële
taken, maar natuurlijk help ik
ook mee bij de organisatie van
allerhande activiteiten.
Graag zet ik de kennismaking
persoonlijk voort wanneer ik u
ontmoet bij een van onze activiteiten. Tot dan!

Adriana Bolle

Volksdansen
Op zaterdag 11 april zal er door
een docente van Volksdansvereniging Radost een workshop
dansen gegeven worden. Zij
verleent vrijwillig haar medewerking. De workshop is geschikt voor iedereen die het
leuk vindt om te bewegen op
muziek. De volledige opbrengst
van deze ochtend gaat naar de
bouw van de laatste drie lokalen
en het sanitair. Uw minimale
bijdrage is € 15. Meer mag! Het
is van 10.30 – 12.30 u. in de
Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat in Delft (t.o. de sporthal

aan de Martinus Nijhofflaan)
U kunt zich opgeven
bij Ditte Mostert-Bok,
Tel. 015 2578290
of email:
ejoburundi@gmail.com

Kom in beweging
voor Burundi en
doe mee
voor
een school
met een
WC!!
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Netball in Burundi:
Netball lijkt wel wat op ons korfbal
en is in veel landen razend populair.
Zo ook in Burundi; het team van het
College (tegenwoordig Complexe
Scolaire Lumière Delft) scoort hoog!
Een verslag:
‘Ons schoolteam ‘’We can netball’’ van CSLD bestaat uit 26 spelers. Irene is de aanvoerster. We
hebben ook een trainer. Helaas
hebben we geen goed sportveld.
tie, die georganiseerd wordt
We dromen er van dat we dat ooit door het Ministerie van Ondernog eens krijgen. Ook voor sportte- wijs. Tot nu toe hebben we, op
nues en schoenen is geen geld.
één na, alle teams verslagen.
Toch zijn we heel erg vooruit geNu zien we uit naar de nationale
gaan. Daarom doen we dit school kampioenschappen van
jaar mee aan de landelijke competi- 17 tot en met 19 april !’

Alies naar Burundi
Een van onze bestuursleden,
Alies Rijper, is voor haar werk
de komende 5 maanden in Burundi. Erg waardevol voor onze
stichting hier om weer direct
contact te hebben met het bestuur van de stichting daar.
In mei zullen er verkiezingen
zijn in Burundi. Er zijn nogal wat
spanningen rondom deze ver-

kiezingen. Wij hopen en bidden dat
het de fragiele stabiliteit niet in gevaar
brengt en alles
goed zal verlopen.
Wij wensen Alies
een goede tijd in
Burundi en een behouden terugkeer!

Delft Light College in perspectief
In de vorige nieuwsbrief las u al
dat Burundi politiek gezien onrustige tijden doormaakt. Deze
onrust is de afgelopen maanden
helaas toegenomen, nu het er
sterk op begint te lijken dat de
huidige President zich kandidaat
wil stellen voor een (onwettige)
derde termijn. Hiertegen is veel
verzet binnen de oppositie, maar
ook binnen de regeringspartij
zelf. Ook de katholieke kerk in
Burundi heeft zich tegen een
derde mandaat uitgesproken.
Een paar weken geleden vond
een grote, vreedzame demonstratie plaats toen de directeur
van het meest populaire, onafhankelijke radiostation van het
land weer werd vrijgelaten uit de
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gevangenis. Het is te hopen dat
volgende demonstraties even
vreedzaam zullen verlopen, en
diverse politieke leiders wijze
besluiten zullen nemen zodat
het land niet weer in een vicieuze cirkel van geweld terecht
komt.
Onze collega’s van de AMJPD
vragen ons met hen mee te hopen op een vreedzame verkiezingsperiode.
In Rumonge wordt op school
weer hard gewerkt en ook aan
de drie nieuwe lokalen wordt
flink doorgewerkt. De planning
is dat deze eerste drie lokalen
in september, bij de start van
het nieuwe schooljaar, volledig
klaar zijn voor gebruik.

Het
netballteam van
CSLD

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 !!!

*
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