
 

 
Stichting EJO streeft naar de 
verwezenlijking van het 
recht op onderwijs en vrede 
voor alle Burundezen, onge-
acht religie of afkomst. 
Hiermee wil Stichting EJO 
bijdragen aan een land waar-
in de voorwaarden voor 
ontwikkeling gewaarborgd 
zijn, waarin jongeren door 
middel van kwalitatief goed 
onderwijs leren om vreed-
zaam mee te werken aan een 
respectvolle, menswaardige 
en rechtvaardige samenle-
ving. 
 

 
Stichting EJO ondersteunt 
de Youth Association in 
Peace Mission Through 
Develope-ment/ Association 
pour la Jeunesse en Mission 
de Paix par le Développe-
ment. (hierna te noemen 
AJMPD), een lokaal Burun-
dees vredes- en ontwikke-
lingsinitiatief, in het vergro-
ten van de toegang tot on-
derwijs voor Burundese jon-
geren en in vredesopbouw. 
De primaire doelgroep zijn 
de jongeren in de commune 
Rumonge, 80 kilometer ten 
zuiden van de hoofdstad Bu-

jumbura. 
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Flessen, flessen, fleFlessen, flessen, fleFlessen, flessen, fleFlessen, flessen, flesssssensensensen…………....    

Met plezier presenteren wij u de-
ze EJO BURUNDI nieuwsbrief.  
Het schoolseizoen draait al weer 
twee maanden in Burundi en dus 
ook op onze school Delft Lumière 
Complex, volop.  
 
Er hebben zich weer 45 nieuwe 
leerlingen aangemeld.  Er wordt 
goed gepresteerd en dat wordt 
doorverteld.  
 
Maar er zijn ook zorgen: door de 
veranderde wetgeving gaan de 
leerkrachten veel meer kosten en 
er is honger. Wij willen hen graag 

  Van de voorzitter 

helpen. We hebben verschillen-
de nieuwe ideeën bedacht. U 
leest daarover meer. 
Blijft u ons alstublieft steunen in 
alle opzichten. Dank ook voor 
alle steun die we al deze jaren al 
van u mochten ontvangen!. 
.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

               Ditte 
Mostert-Bok 

         voorzitter 
 

Via de AH in  
Sommelsdijk  
ontvingen  
we 
 € 170,75  
statiegeld!  
 
Erg bedankt! 
 
 

e j o - Nieuwsbrief  nr. 12 – november  2018 

 

Zaterdag 17 november staat de 
bovenzaal van de Marcuskerk 
weer vol goede tweedehands-
boeken. Van tevoren worden ze 
uitgezocht om de kwaliteit te be-
waken.  
Vanaf 10 uur bent u welkom om 

uw boekenkast aan te vullen. De 
meeste boeken kosten slechts € 
1,--.  De boeken die overblijven 
gaan naar het Goede Doelen-
winkeltje of naar de oudpapier-
container voor de  
ZWO-commissie (Zending, We-

De Boekenmarkt komt er aan! Zaterdag 17 november  
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Een betrokken jongere van een school op Goeree-
Overflakkee heeft lege flessen opgehaald, dat lever-
de het prachtige bedrag van € 53,80 op.  
 

Dank je wel Ricardo! 
 



 

 
 

 

 

Giften zijn van harte 
welkom op  
Rekeningnummer 
 (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  
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  Wijnactie voor Burundi 

relddiaconaat en Ontwikkelings-
samenwerking) van de Protes-
tantse Gemeente Delft. Inbren- 

Eveneens voor ons project ver-
kopen wij flessen rode wijn.  
 
Het is een toegankelijke,  
soepele wijn uit Afrika. Per fles 
€ 7,95, per twee flessen € 15,-  
en elke volgende fles € 7,50.  

Graag uw bestelling doorgeven 
door het totaalbedrag over te 
maken naar  
 
NL87 INGB 0007 0338 64  
onder vermelding van het aan-
tal flessen wijn en uw naam.  

gen kan nog. Graag even een 
telefoontje naar Jilles Meinster: 
06 51 73 97 75.  
 

  Bent u al Tientjeslid ???  
Denkt u er al langer over om 
ons te steunen, wordt u dan 
tientjeslid. Veel mensen doen 
dit al, omdat een tientje per 
maand voor de meesten van 
ons te overzien is, maar waar 
je wonderen mee kunt doen in 
Burundi. U hoeft het maar een 
keer in te stellen op uw bank-
rekening en automatisch wordt 
er maandelijks € 10, - overge-

boekt. Omdat wij een ANBI 
stichting zijn, kunt u dit als gift 
aftrekken van de belasting. 
NL87 INGB 0007 0338 64  
EJO Burundi. 
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Webshoppen? 
Zo steunt u  

EJO 
Burundi: 

Heel veel webshops 
staan een klein percen-
tage van het aankoop-
bedrag aan een goed 
doel af. Het kost u dus 

niets. Kijk naar 
 

https:// 
www.4morgen.org/ 
dashboard/overzicht 

 
of 
 

http://ejo-burundi.   
doelshop.nl/ 

 
Met deze link bevindt u 
zich in een klik op deze 
website waar u alle gro-
te webshops vindt. Bij 
iedere aankoop die u 
doet bij één van de 

aangesloten bedrijven - 
en dat zijn er heel veel - 
gaat een klein bedrag 

automatisch naar stich-
ting EJO Burundi. 

Aanmelden is heel een-
voudig en wijst zich 

vanzelf. Daarna gaat al-
les automatisch. 

U kunt zich op beide si-
tes aanmelden en daar 
ook zien aan wie u uw 

schenking doet en welk 
bedrag u heeft gedo-

neerd. 

 

Het heeft even geduurd maar de kippen doen 
het! Het was even spannend, maar nu wor-
den de eieren geraapt. Een mooie aanvulling 
op het menu!  
 

 Kip en ei en ei en ei….. 

Erg blij zijn we met ons nieuwe 
bestuurslid: Fleur van Lit. Zij 
stelt zich even aan u voor: 
 
Dag allen! 
Sinds afgelopen zomer ben ik 
deel van het bestuur van EJO 
Burundi en via deze weg stel ik 
me graag even aan u voor.  
 
Ik ben Fleur van Lit, studerend 
in Leiden, kerkend bij Binnen-

stad-Vrijenban in Delft en al 
mijn hele leven woonachtig in 
Delft. 
 In mijn studies ben ik veel 
bezig met internationale poli-
tiek en ontwikkelingswerk. Ik 
hoop in mijn werkende leven 
op die wijze een bijdrage te 
kunnen leveren aan het een 
beetje mooier maken van de 
wereld. Maar ook nu tijdens 
het studeren, wil hier al graag 
mee bezig zijn. En daarom 
heb ik nu mijn plek gevonden 
bij EJO Burundi. 
 
 Ik kijk er erg naar uit om met 
het bestuur na te denken over 
nieuwe stappen voor het pro-
ject en om mooie acties te 
voeren waardoor u nog beter 
kunt meeleven. Wellicht tot op 
de Boekenmarkt! 
 

Fleur van Lit 
. 

 Nieuwe bestuurslid Fleur stelt zich voor 

 Kerstballen met naam – Kerstactie! 
Wilt u een origineel cadeautje? Laat dan een kerstbal schilde-
ren met een naam er op. Stort € 5,- per bal op ons rekening-
nummer NL87 INGB 0007 0338 64 onder vermelding van 
''kerstbal'' en  
de voornaam  
die erop moet  
komen.  
Bij twee kerst- 
ballen € 10,- ,  
etc.  Dit is één  
van de nieuwe  
acties om geld  
te werven. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wij zoeken mensen die willen hel-
pen bij het uitzoeken van de boe-
ken, bij het schilderen van de 
kerstballen, bij het opbouwen en 
afbreken van de kraam op Licht-
jesavond dinsdag 11 december.  
Meldt u zich aan bij Jilles Mein-
ster: 06 51 73 97 75;  
Fleur van Lit: 06 15 34 08 81 of  
Ditte Mostert-Bok: 06 11 37 20 57.  
 
Alvast hartelijk bedankt! 
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Bestuur EJO-Burundi: 
Mariëlle v. d. Berg-Mostert 
secretaris 

Erik Blijleven penningmeester 
Ditte Mostert-Bok voorzitter 
Jilles Meinster  
Fleur van Lit 
Alies Rijper 
 

Contact? 
Ditte Mostert-Bok 
Tel. 015 257 82 90 

ejoburundi@gmail.com 

  H E L P !    H E L P !H E L P !H E L P !H E L P !    H E L P !    H E L P !H E L P !H E L P !H E L P !   
 

2019 wordt weer een jaar dat de Wilde 
Ganzen voor ons vliegen. Wij zijn een 
nieuw project aan het voorbereiden. In 
verband met de toenemende armoede 
en het grote aantal kinderen dat geen 
warme maaltijd krijgt, willen we een 
project starten waarbij een speciaal 
leslokaal wordt ingericht als kooklo-
kaal. Leerlingen leren daar hun eigen 
maaltijd koken, zoveel mogelijk met de 
producten uit eigen (school)tuin en 
kunnen dat gezamenlijk opeten. 

De Wilde Ganzen gaan weer vliegenDe Wilde Ganzen gaan weer vliegenDe Wilde Ganzen gaan weer vliegenDe Wilde Ganzen gaan weer vliegen…………  

Vindt u het leuk om een keertje te helpen?  
 


