
Jaarverslag activiteiten EJO Burundi 2019 

Als fondsenwervende stichting ondernemen wij verschillende activiteiten waarmee wij mensen 
enthousiasmeren om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van jongeren in Burundi. 

In het afgelopen jaar (2019) hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd: 

Beurzen/evenementen: 
- In april heeft EJO Burundi een boekenmarkt georganiseerd in de Marcuskerk te Delft, deze heeft dik 

1000 euro opgeleverd..  
- Met Pinksteren is er een Pinksterzangavond gehouden, een mooie avond die ook nog eens bijna 600 

euro opleverde. 
- Op lichtjesavond in de Oude Kerk in Delft (december) werd er wijn verkocht en zijn er kerstballen 

geschilderd/verkocht. Tevens werden er nieuwsbrieven van EJO uitgedeeld. 
 

Communicatie: 
- In 2019 zijn er twee nieuwsbrieven gepubliceerd. In de nieuwsbrief houden we onze lezers onder 

andere op de hoogte van onze activiteiten en de voortgang van het project in Burundi. Deze 
nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website van de stichting. 

- De Facebook pagina is regelmatig bijgewerkt met nieuwe foto’s.  
- In 2019 was onze website (www.ejoburundi.nl) beschikbaar. Op deze website is informatie te vinden 

over de stichting, over de partnerorganisatie AJMPD, over Burundi en uiteraard over uitgevoerde 
projecten. 

- Herhaaldelijk is er een stukje verschenen over EJO Burundi in het kerkblad van de PKN Delft, de 
weekbrief van de Protestantse Mattheüs wijkgemeente in Delft en in regionale kranten (regio Delft). 

 
 Sponsoracties/financieringsaanvragen: 

- De ‘10x10’-actie. Het doel is om per bestuurslid 10 nieuwe donateurs te werven die elke maand 10 
euro bijdragen. Dit is gestart in 2015 en vrijwel alle donateurs zijn blijven ondersteunen en ontvangen 
de nieuwsbrief. 

- We stonden ook dit jaar op de website van Youbedo (www.youbedo.com), een online 
boekenaanbieder. Tien procent van de opbrengst van boeken die op deze website worden gekocht, 
doneert YouBeDo aan een goed doel naar keuze. EJO Burundi is één van de doelen waar uit gekozen 
kan worden.  

- Stichting EJO Burundi staat op een website: doelshop.nl via welke er gedoneerd kan worden.  
- In de protestantse wijkgemeente Mattheus van Delft wordt regelmatig gecollecteerd voor Stichting 

EJO Burundi.  
- Ook dit jaar kwam er weer een bijdrage van de MiddelbuskerStevensstichting , we ontvingen 1500 

euro. 
- Een kunstenares heeft een deel van haar verkoopopbrengst aan EJO Burundi geschonken, we 

ontvingen 220 euro. 
- In het najaar en op de Lichtjesavond was er de wijnactie, mensen konden wij kopen t.b.v. EJO Burundi, 

dit leverde bijna 1000 euro op. 
- Een statiegeldactie bij de AH in Sommelsdijk en de Plus in Middelharnis  bracht meer dan 450 euro op. 
- Tevens is de stichting weer op de lijst gezet voor de statiegeldactie van de AH in 2020. 
- In 2019 is een aanvraag gestart voor sponsoring door de Wilde Ganzen van het computerproject. 

 
 

 

http://www.ejoburundi.nl/
http://www.goededoelshop.nl/

