
 

 
Stichting EJO streeft naar 
de verwezenlijking van het 
recht op onderwijs en vrede 
voor alle Burundezen, on-
geacht 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 vreed-
zaam mee te werken aan 
een respectvolle, mens-
waardige en rechtvaardige 
samenleving. 
 

 
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 
Burundees vredes- en ont-
wikkelingsinitiatief, in het 
vergroten van de toegang 
tot onderwijs voor Burun-
dese jongeren en in vredes-
opbouw. De primaire doel-
groep zijn de jongeren in de 
commune Rumonge, 80 ki-
lometer ten zuiden van de 

hoofdstad Bujumbura. 

 

 

 

 , 
 
 

Delftsblauwe verrassing…Delftsblauwe verrassing…Delftsblauwe verrassing…Delftsblauwe verrassing…    

Voor u ligt weer een nieuwsbrief 
vol met wetenswaardigheden. 
Graag start ik deze nieuwsbrief 
met u de groeten over te brengen 
uit Burundi. 
 
Vandaag had ik, zoals elke maan-
dag en vrijdag contact  
met Bernard Ndiho, de  
initiatiefnemer van het  
project dat wij met de  
stichting steunen.  
Het hele weekend is  
hij druk geweest met  
zijn verplichtingen.  
Op vrijdag was hij ge- 
vraagd een aantal be- 
grafenissen te begelei- 
den. Er zijn de laatste  
tijd veel ouderen overleden, waar 
hij op de een of andere manier bij 
betrokken was. Zaterdag is hij de 
hele dag aan het vergaderen ge-
weest met ouders, leerkrachten en 
studenten voor het project in Bu-
sebwa/Rumonge. Zondag naar de 
kerk en op kraamvisite.  
 
Hij is altijd in de weer om contac-
ten te leggen en mogelijkheden te 
onderzoeken die zouden kunnen 
helpen bij het project. Ook coacht 
hij het meidensportteam, dat op 

  Van deVan deVan deVan de voorzittervoorzittervoorzittervoorzitter 

nationaal niveau letterlijk en fi-
guurlijk heel goed scoort.  
Verder is hij bezig een palmolie-
bedrijfje op te starten en een 
project om zelf vloeibare zeep te 
maken, als mogelijkheid voor 
het sportteam om de onkosten 
          die gemaakt moeten wor- 
          den voor het reizen naar  
     andere plaatsen waar 
     wedstrijden gehouden  
     worden, te bekostigen. 
      
          Daarnaast maakt hij  
     zich sterk voor de be- 
     jaarden die tijdens de  
     burgeroorlog hun land 
     ontvluchtten en bij terug- 
          komst hun huisje niet 
meer terugkregen omdat het 
door anderen bewoond was, het 
zogenaamde landpolitiek-
probleem. Velen van hen wonen 
in hokjes waar wij onze dieren 
nog niet in mogen houden. Kort-
om er is genoeg te doen. 
 
Hij laat u allen hartelijk groeten 
en dankt u voor uw betrokken-
heid. Daar sluit ik mij namens 
ons bestuur graag bij aan. 
Erg blij zijn we met ons nieuwe 
bestuurslid Anneke Snijders-

Heel verrassend zo 
vindingrijk mensen 

zijn om 
ons te steunen. 

Dankzij de verkoop 
van een Delftsblauw 

erfstuk mochten 
we € 50,- in 

ontvangst nemen. 
 

Hartelijk dank! 
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Bernard Ndiho 



 

 
 

 

 

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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Herngreen. Heel hartelijk wel-
kom Anneke, we zijn blij met je! 
Ze stelt zich zelf verderop in de 
nieuwsbrief aan u voor.  
 
Daarnaast heten we een nieuw 
contactpersoon namens de dia-
conie van de Mattheüswijk wel-
kom: Marnix Paul. Hij vervangt 
Arie Boele die wegens verande-
ring van taken binnen de ker-
kenraad geen contactpersoon 
meer kon blijven.  

 
Wij danken Arie voor zijn be-
trokkenheid en zijn erg blij met 
het aantreden van Marnix. We 
hopen hem regelmatig op onze 
vergaderingen te  ontmoeten en 
te informeren over het reilen en 
zeilen van onze stichting.  
Wellicht ontvangt u deze brief 

tijdig genoeg om onze 
Pinksterzangavond 
op 6 juni te bezoeken. 

Leest u de ontroerende brief van 
Isaac, die dankbaar is dat hij 
onderwijs heeft kunnen volgen, 
maar zo heel erg hoopt op een 
beurs zodat hij medicijnen kan 
gaan studeren. 
Dank voor uw steun en medele-
ven en graag tot ziens op een 
van onze activiteiten. 
 

               Ditte Mostert-Bok 
         voorzitter 

 

  Van deVan deVan deVan de penningmeesterpenningmeesterpenningmeesterpenningmeester 

In de afgelopen jaren hebben  
we met het geld van u allen,  
belangrijke projecten kunnen 
ondersteunen in Burundi. 
Nadat de schoollokalen en toilet-
ten waren gerealiseerd eind 
2017 kwam er een dringende 
vraag om te ondersteunen bij 
het opzetten van een moestuin 
en kippenfarm. 
In 2018 is dit project van de 
grond gekomen. We hebben dit 
als eerste gesteund met een 
deel van het geld dat we bij el-
kaar brachten voor het netbal-
veld. Eten is toch belangrijker 
dan sporten, hoewel de netbal-
activiteiten een enorm positief 
imago aan de school geven en 
nationale en zelfs internationale 
belangstelling te weeg brengen. 
Verder beloofde de overheid om 
een nieuwe sportaccommodatie 
te helpen opzetten, maar dat 
moet er een met landelijke allure 
worden en voor meerdere spor-
ten geschikt. Dat kan best nog 

een poosje duren. 
Nu in 2019 kunnen we weer een 
stap zetten bij de ontwikkeling 
van de zelfstandigheid van de 
school. 
Daarvoor gaan we een tweetal 
nieuwe projecten ondersteunen. 
Het eerste project betreft: Voe-
dingslessen. Op de school kan 
voedings- en kookles worden 
gegeven met de producten uit 
de moestuin en kippenfarm, de 
maaltijden worden bereid door 
en voor de leerlingen.  
Prachtig toch?!  
 
En verder zijn er plannen om 
een beroepsopleiding op te 
gaan zetten om verder te kun-
nen leren na het doorlopen van 
het middelbaar onderwijs. 
Ook daar willen we graag aan 
bijdragen. Doet u mee? 
Uw giften worden dus goed be-
steed. 

 Erik Blijleven 
penningmeester 

Marnix Paul 

Zeep- en palmolie-

productie 
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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 
 

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; dan aangeven 
dat u  

EJO Burundi  
steunt. 

Daarna gaat alles auto-
matisch. 

 

Een oproepje in de nieuwsbrief en een ge-
sprek met Ditte op de Startzondag zetten me 
aan het denken. EJO Burundi liet me niet 
meer los en ik besloot me aan te melden als 
bestuurslid. Sinds januari 2019 ben ik actief 
betrokken bij EJO Burundi.  
Mijn naam is Anneke Snijders-Herngreen, 
moeder en leerkracht basisonderwijs. Goed 
onderwijs gun je ieder kind; in Nederland en 
ook in Burundi! Dat motiveert me om mijn 
steentje bij te dragen. Samen werken aan 
een goede basis. 

 

Anneke Snijders-Herngreen 
 

 Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe bestuurslbestuurslbestuurslbestuurslid id id id Anneke Anneke Anneke Anneke stelt zich voorstelt zich voorstelt zich voorstelt zich voor    

  

    BBBB    eeee    dddd    aaaa    nnnn    kkkk    bbbb    rrrr    iiii    eeee    ffff      van één van de leerlingen…….van één van de leerlingen…….van één van de leerlingen…….van één van de leerlingen……. 

Bedankbrief van een van de leerlingen. Isaac is een excellente 
leerling, die twee jaar geleden met zeer goede resultaten zijn mid-
delbare school heeft afgerond. Hij hoopt nu op een gelegenheid 
om ergens medicijnen te mogen studeren. Er is geen geld voor. 
Onlangs waren er voor heel Burundi drie beurzen te vergeven, 
aangeboden door Cuba (NB!). Bernard Ndiho, initiatiefnemer van 
ons project in 
Burundi,  
heeft erg  
gelobbyd,  
maar  
helaas  
zijn de  
beurzen  
naar  
anderen  
gegaan.  
Isaac  
woont  
momenteel in  
bij het tienkop- 
pige gezin  
van Bernard.  
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  Wijn actie voor Burundiactie voor Burundiactie voor Burundiactie voor Burundi    

Bestuur EJO-Burundi: 
Mariëlle v. d. Berg-Mostert 
secretaris 

Erik Blijleven penningmeester 
Ditte Mostert-Bok voorzitter 
Jilles Meinster  
Fleur van Lit 
Anneke Snijders-Herngreen 
 
Contact? 
Ditte Mostert-Bok 
Tel. 015 257 82 90 

ejoburundi@gmail.com 

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.  

In april was er weer Boeken-
markt, zoals velen van u weten, 
in de Marcuskerk in Delft. 
Het voorziet duidelijk in een be-
hoefte, zowel bij degenen die 
boeken opruimen als bij hen die 
graag lezen. Het hele jaar door 
klinkt de vraag: wanneer is het 
weer Boekenmarkt?  
Dit keer was gekozen de Boe-
kenmarkt over twee dagen te 
verdelen: vrijdagavond en zater-
dagmorgen. Als bestuur waren 
wij erg benieuwd hoe dat zou 
uitpakken, maar op vrijdagavond 
was het aantal bezoekers al bo-
ven verwachting. 
 
Doordat er zoveel boeken waren 
binnengekomen was de keuze 
heel groot en vonden vele boe-
ken een nieuwe eigenaar. De 
steeds weer nieuwe voorraden, 
de goede kwaliteit en de lage 
prijzen maken het aantrekkelijk 
naar de Boekenmarkt te komen. 
 
Met de boeken die overbleven 
konden we het Goede doelen-

winkeltje blij maken en is ook de 
opbrengst van de ZWO-papier-
actie verhoogd. Het resultaat: 
een prachtige opbrengst  
van  € 815,-, het  
hoogste bedrag ooit!  
Het bedrag kan in zijn  
totaliteit worden toe- 
gevoegd aan ons project  
in Burundi. 
In verband met onze ac- 
tiviteiten op de Lichtjes-  
avond in december, wordt  
de Boekenmarkt voortaan  
één keer per jaar gehouden: 
in het voorjaar. Dit wordt via 
nieuwsbrief, lokale bladen en 
social media bekendgemaakt. 
Nogmaals onze dank voor de 
enorme inbreng van boeken en 
uw aankopen.  
 
Mocht u het leuk vinden om die 
ene keer per jaar even mee te 
helpen met de boekenmarkt, 
meldt u zich dan aan. Vele han-
den maken licht werk. 
 

Jilles Meinster 
 

            

  Van de   Van de   Van de   Van de coördinator coördinator coördinator coördinator BoekenmarktBoekenmarktBoekenmarktBoekenmarkt 

Op donderdag 6 juni om 20.00 uur bent u hartelijk welkom bij een 
Pinksterzangavond in de Bethlehemkerk, Floresstraat 2, Delft. 
Medewerking zal verleend worden door twee Delftse koren, de 
Hervormde Zangvereniging Met Hart en Stem en het Hervormd 
Kerkkoor Delft. Ds. Den Breejen leidt de avond.  
Toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor EJO 
Burundi.  

Hartelijk welkom! 

  

        P P P P i i i i n k s t e r z n k s t e r z n k s t e r z n k s t e r z aaaa n g  n g  n g  n g aaaa v o n d  v o n d  v o n d  v o n d   voor Burundivoor Burundivoor Burundivoor Burundi 

De wijnactie die we in decem-
ber begonnen zijn, loopt prima! 
Ook uw ZOMERWIJNTJES 
kunt u bij ons bestellen! Lekker 
voor bij de barbecue of handig 
om in huis te hebben voor als u 
ineens een cadeautje nodig 
heeft! Per fles € 7,95, per twee 


