
 

 
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. 

 

 

 

 , 
 
 

DeDeDeDe Kerstballen komen er weer aa Kerstballen komen er weer aa Kerstballen komen er weer aa Kerstballen komen er weer aannnn…………    

Met gepaste trots presenteren we 

onze nieuwsbrief vers van de pers. 

U vindt hier weer leuke nieuwtjes, 

handige tips en een korte update 

over het project. Dit is een jaar van 

consolideren geweest. Maar we be-

reiden ons weer voor op een actief 

jaar, waarin we actie zullen voeren 

voor uitbreiding van ons project. De 

accenten zullen komen te liggen op 

praktijkgericht onderwijs, uiteraard 

voor jongens én meisjes, en voed-

selprogramma’s. Het blijft boeiend 

om samen met de stichting in Bu-

rundi, te werken aan de opbouw 

van een prachtig land met heel veel 

mogelijkheden, door er te zijn voor 

  Van deVan deVan deVan de  voorzittervoorzittervoorzittervoorzitter 

degenen die het meest 

kwetsbaar zijn. Het is ge-

weldig om te zien wat je met 

onderwijs en sport kunt be-

reiken. Hoop voor de toe-

komst!  

               Ditte Mostert-Bok 
         voorzitter 

 

Wilt u een origineel cadeautje? 
Laat dan een kerstbal met de 
naam van uw kind of kleinkind 
beschilderen. Stort € 5,- per bal 
op rekeningnummer NL87 INGB 
0007 0338 64 onder vermelding 
van ''kerstbal'' en de naam die 
erop moet. Bij twee kerstballen 
€ 10,- , etc.  
Ook op Lichtjesavond is bestel-
len en betalen mogelijk! 
 

Bij voorbaat hartelijk dank! 
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  Van de   Van de   Van de   Van de coördinator coördinator coördinator coördinator BoekenmarktBoekenmarktBoekenmarktBoekenmarkt 

Boekenmarkt 2019/2020  
 
Afgelopen voorjaar is er een boe-
kenmarkt geweest die weer alle 
verwachtingen overtrof, zowel qua 
boeken als opbrengst, voor het 
eerst verspreid over twee dagen, 

op vrijdagavond en zaterdag-
morgen. Er was zoals gebruike-
lijk weer een grote keus in heel 
veel verschillende genres boe-
ken, tweedehands in goede 
staat, maar zelfs ook nieuwe 
boeken.  



 

 
 

 

 

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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De laatste weken vragen er al 
weer veel mensen wanneer de 
volgende boekenmarkt is.  
Inmiddels zijn de data vastge-
steld en wel op vrijdagavond 27 
en zaterdagmorgen 28 maart, 
zoals gebruikelijk  in de boven-
zaal van de Marcuskerk, hoek 
Menno ter Braaklaan/Roland 
Holstlaan.  
Voor verdere informatie verwij-
zen wij u graag nog even door 

  Gratis doneren! Koop bij de  DoelshopDoelshopDoelshopDoelshop !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! 

Via Doelshop.nl kunt u gratis 
doneren door te shoppen bij alle 
aangesloten webshops.  
U hoeft hiervoor alleen maar 
door te klikken naar de webshop 
(zoals Bol.com, Coolblue of 
Booking.com) en een aankoop 
te doen.  
Dit kost u geen cent extra! 
Als u zich aanmeldt bij Doel-
shop.nl en als doel EJO Burundi 
uitkiest, dan krijgen wij voor elke 
aankoop een bijdrage gestort. 

Meestal zijn dit kleine bedragen, 
Maar als iemand zijn verzeke-
ring via deze site afsluit, een va-
kantie boekt of een nieuwe 
computer koopt, dan tikt het 
aardig aan! En al deze kleine en 
grote bedragen zijn een welko-
me aanvulling op de inkomsten 
van onze stichting. We hopen 
dat u de moeite wilt nemen om 
voortaan via Doelshop te kopen. 
 
Kleine moeite, groot plezier! 

 

naar de site van E.J.O. Burundi.  
Mochten er mensen zijn die 
boeken aan willen leveren, dan 
is dat mogelijk. Liefst verpakt in 
niet te volle bananendozen, be-
ter voor uw en onze rug.  De 
boeken kunnen in overleg wor-
den gebracht in de Marcuskerk. 
Neemt u gerust even contact op 
met Jilles Meinster:  
jillesmeinster@hotmail.com of 
06 51 73 97 75.  
  

  Statiegeldbonnetjes – geweldige actie 

Ook dit jaar mogen we bij de Plus 
in Middelharnis en de AH in Som-
melsdijk een periode de statie-
geldbonnenactie houden. Men 
kan dan de statiegeldbonnetjes in 
een doos/zuil deponeren voor 
EJO Burundi. Vervolgens krijgen 
wij voor deze bonnetjes geld voor 
onze stichting. Dit heeft de afge-

lopen jaren al honderden euro’s 
opgebracht. Heel fijn dat we bij 
deze winkels mee mogen doen 
EN dat mensen hun statiegeld-
bonnen doneren!  
Mocht u ook zo’n actie voor 
EJO Burundi willen doen in 
uw supermarkt, dan horen we 
dat natuurlijk  graag. 
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 NieuwNieuwNieuwNieuws uit s uit s uit s uit BurunbdiBurunbdiBurunbdiBurunbdi    BernardBernardBernardBernard’’’’s s s s briefbriefbriefbrief    

We vroegen Bernard Ndiho een stukje te schrij-
ven voor de nieuwsbrief.  
 
Bernard Ndiho is de initiatiefnemer van de 
AJMPD (de naam van de stichting in Burundi), 
de stichting van mensen uit Burundi die zich 
sterk maakt voor de ontwikkeling, middels  

onderwijs en voedselpro-
gramma, van jonge mensen. 
 
Hij heeft zelf een gezin met 8 
kinderen en woont krap. Toch 
hebben zijn vrouw en hij, een 
veelbelovende leerling in huis 
genomen, in afwachting van 
een studiebeurs. Waar er 10 
zijn, passen er ook 11. On-
langs waren Bernard en Lilia-
ne 25 jaar getrouwd en werd 
door hun kinderen deze 
wenskaart gemaakt. Zie de 
kaart op de achterkant van 
deze nieuwsbrief. 
 
Een mooie kans om de hele 
familie aan u te laten zien. 
 
Hiernaast schetst hij kort hoe 
het hier in Delft allemaal be-
gon, toen we de steun kregen 
voor het project van de Delft-
se diaconie.  
Hoe er geholpen is, om de 
jongelui die terugkwamen uit 
hun ballingschap in Tanzania  
weer te integreren in de sa-
menleving van Burundi, door 
het geven van taal- en cultu-
reel onderwijs en hen een  

verzoenende houding aan te leren. Steeds ligt het gevaar op de 
loer, dat jongelui zich laten overhalen om zich aan te sluiten bij 
rebellengroepen. Daar krijgen ze eten en erkenning. De uitdaging 
is om ze te blijven volgen. Ook nadat ze weer geïntegreerd zijn, 
moet er gezorgd worden voor voedsel, scholing en werk. Ook 
sport speelt daar in een belangrijke rol. 
 
Hij spreekt zijn dank uit voor de fijne samenwerking tussen de 
stichting in Burundi (AJMPD) en de stichting hier in Nederland 
(EJO Burundi).  Hij wenst u allen Gods zegen toe! 
 

Lichtjesavond  
in Delft  

komt eraan!  
En wij zijn erbij :) 

 
Kunt u het zich 
nog herinneren? 
Vorig jaar op 
Lichtjesavond 
stond EJO Bu-
rundi met een 
kraampje in de 
Oude Kerk. Aller-
lei leuks was daar 
te koop; kaarsen, 
kaarten, maar 
vooral ook:  

 

kerstballen! 
 

En niet zomaar 
kerstballen: ter 
plekke werd een 
naam naar keuze 
met de hand op 
de kerstbal ge-
schilderd. Even 
laten drogen en 
de persoonlijke 
kerstbal kon zo 

mee.  
Vorig jaar zijn 

ruim 100 mensen 
blij met zo’n 

kerstbal naar huis 
gegaan. Ook dit 
jaar zullen we er 
weer op die ma-

nier zijn.  
 

Voor  
slechts 5 euro 
kunt u een kerst-
bal met naam la-
ten beschilderen. 
U kunt ze nu al 
bestellen.  

 
Zien we u ook op 
dinsdag 10 de-
cember in de  
Oude Kerk?  

 
Tot dan! 
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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 

De kinderen in de collage zijn, 
met de klok mee, linksboven 
beginnen:  
Emily (17), Ibrahim (15),  
Jessica Reine (14), Naomie 
Esrina (9), Ingabire Ditte (7),  
Hilda Blessing (5), Fleury 
Alexandre (3) en Bienvenue 
(13) maakt de cirkel rond. 
 

Deze fotocollage staat op de 
gelukwens die de kinderen van 
Bernard en Liliane hebben ge-
maakt ter gelegenheid van hun 
25-jarig huwelijksjubileum. De 
Franse tekst in het midden luidt: 
Namens al jullie kinderen wen-
sen wij jullie een fijne verjaar-
dag van jullie huwelijk toe! 

 Het gezin van Bernard en liliane Het gezin van Bernard en liliane Het gezin van Bernard en liliane Het gezin van Bernard en liliane NdihoNdihoNdihoNdiho    

stuursleden: Mariëlle van den 
Berg, Anneke Snijders, Erik Blij-
leven, Jilles Meinster of Ditte 
Mostert-Bok. 
 

U kunt ook mailen naar 
ejoburundi@gmail.com. 
 

Alvast hartelijk dank! 
 

De tijd van cadeautjes geven 
komt er weer aan. Kerstpak-
ketten worden samengesteld, 
zakenrelaties sturen elkaar een 
attentie en thuis maken we het 
binnen weer extra gezellig. 
Evenals vorig jaar, verkopen wij 
flessen rode wijn t.b.v. ons jon-
gerenproject in Burundi. Het is 
een toegankelijke, soepele rode 
wijn. Per fles € 7.95, per zes 
flessen € 45.  
 
Graag uw bestelling doorgeven 
aan een van de volgende be-


