
 

 

 
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  
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, 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 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 voormalige 

hoofdstad Bujumbura. 
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U ziet ze vliegen !U ziet ze vliegen !U ziet ze vliegen !U ziet ze vliegen !    

Met veel plezier sturen wij u on-
ze lente nieuwsbrief. 
Wij hopen dat u, in deze zorge-
lijke tijd, deze brief in goede ge-
zondheid ontvangt. 
En ja, ook onze stichting heeft 
last van deze moeilijke tijd, 
waarin de geplande activiteiten, 
waarmee wij de broodnodige in-
komsten verwerven, niet kunnen 
doorgaan. Wereldwijd is er zo-
veel aan de hand, dat het hoofd 
van velen niet naar goede doe-
len staat. Er is immers dichtbij-
huis al genoeg om bezorgd over 
te zijn.  
Toch geloven we dat er altijd  

  Van de                                 voorzitter 

                     hoop is. Hoop voor  
  de toekomst. Dat  
  is precies wat het  
  woord EJO bete 
  kent. Wij willen  
  daar gewoon mee  
  doorgaan. Hoop  
  bieden en daar 
concreet aan werken. Misschien 
gaat het nu wat trager, mis-
schien ontstaan er nieuwe mo-
gelijkheden, wie zal het zeggen.  
 
Maar we gaan door! 
 

Ditte Mostert-Bok 
voorzitter 

e j o - Nieuwsbrief  nr. 15 – mei  2020 

 

Eind 2019 was de datum al 
vastgesteld, zodat we het tijdig 
aan de mensen konden laten 
weten. Ook werd de mededeling 
gedaan dat de mensen weer 
boeken konden inleveren. 
Daar werd eigenlijk al gelijk ge- 

bruik van gemaakt en er  
kwamen dozen vol bin- 
nen. Die zijn, met behulp 

 Jammer jammer jammer          Boekenmarkt! Boekenmarkt! Boekenmarkt! Boekenmarkt!     
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van een aantal vrijwilligers, uit-
gezocht en netjes in dozen op-
geslagen. Zelfs zoveel dat wij de 
inname stop wilde zetten. 
Toen kwam het corona virus en 
alle regels wat wel en niet meer 
mocht.  Helaas moesten ook wij 
de knoop doorhakken: Het gaat 
niet door!!! Geen 800 Euro dus! 
Over een nieuwe datum moet 

En, nog mooier is het dat er nog meer van die vogels gaan vliegen, 
richting Burundi! De Wilde Ganzen gaat het komende EJO-project 

weer ondersteunen en verhoogt de opbrengst met 50 procent! 



 

 
 

 
 

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  
 

Met spanning volgen we het 
nieuws in Burundi. In ons weke-
lijks contact vragen we steeds of 
het corona virus al toegeslagen 
heeft. Tot nu toe lijkt het mee te 
vallen. Maar helaas is het maar 
de vraag of dit echt zo is. Het 
kan ook te maken hebben met 
de vreselijk slechte gezond-
heidszorg in Burundi.  
 
In informatie van de ZOA lazen 
we onlangs:  
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‘’De eerste twee coronabesmet-
tingen zijn vastgesteld in  
Burundi. Er is spanning voel-
baar, iedereen praat erover. 
Overal worden voorzorgsmaat-
regelen genomen (verplicht 
handen wassen bij winkels en 
kantoren, geen handen meer 
schudden, etc.).  
Men is bang wat het land te 
wachten staat bij een eventuele 
uitbraak omdat de gezondheids-
voorzieningen bedroevend 
slecht zijn. Zo hebben ze hier 
zegge en schrijve maar 5 IC-
bedden klaarstaan$  
Een lock-down zal waarschijnlijk 
niet werken voor Burundi, de 
meeste mensen zijn simpelweg 
te arm om zich dit te kunnen 
veroorloven, ze moeten elke dag 
weer op zoek naar inkomen en 
voedsel.’’ 
 
Verder zijn we bijzonder be-
nieuwd hoe de verkiezingen zul-

nog worden overlegd. Dat is ui-
teraard afhankelijk van de om-
standigheden te zijner tijd. 
 
We zullen u hiervan op de hoog-
te houden via allerlei media. 

Heeft u vragen of nog boeken 
die u kwijt wilt?  
 
Mail of bel onze boekenman!  
Jilles Meinster,  06 51 73 97 75 
Jillesmeinster@hotmail.com  
 

  De situatie in                      Burundi 
 

 
Webshoppen? Zo 
steunt u  EJO 
Burundi: 

Kijk naar 
 

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

 
  Bij iedere aankoop die 
u doet bij één van de 
aangesloten bedrijven  
- en dat zijn er veel - 
gaat een klein bedrag 
automatisch naar  

stichting EJO Burundi.  

 

 Jammer jammer jammer         Pinksterzangavond!  
 
Onze inmiddels traditionele 
Pinksterzangavond stond ge-
pland op de donderdag voor 
Pinksteren. 
We mogen terugzien op mooie 
zangavonden, met inspirerende 
optredens van de lokale koren 
en boeiende meditaties ter 
voorbereiding op het Pinkster-
feest. Hier een foto van het op-
treden van het kinderkoor Kristal 
in 2017  
Maar ook deze activiteit hebben 
wij door de omstandigheden 
moeten afgelasten. 
U begrijpt dat het wegvallen van 
deze beide activiteiten, zeer na-

delig is voor onze stichting. 
Hierdoor lopen wij ruim 400 
euro mis voor ons project. 
Daarom hierbij de vraag om 
E.J.O. Burundi in deze periode, 
wanneer het mogelijk is, met 
een extra gift te verblijden, zodat 
het werk daar door kan blijven 
gaan.  
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Maak een 
 gift over naar 

 

NL87 INGB 
0007 0338 64 

t.n.v. 
EJO BURUNDI 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Financiële situatie 
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 Ook uw buurtsuper?           STATIEGELD !!!  
Een heel makkelijke manier om 
geld te werven, is om bij uw 
buurtsuper te vragen of het sta-
tiegeld voor ons doel bestemd 

mag worden. Naast de super-
markt in Dirksland is nu ook de 
supermarkt in Delfgauw aan  
het inzamelen geweest. Om- 
dat veel goede doelen dit vra-
gen, zal het altijd maar tijde- 
lijk zijn en vaak zijn er  
wachtlijsten.  

Maar alle beetjes helpen!  

Even een stukje schrijven voor 
de nieuwsbrief van de stichting 
EJO Burundi over de financiële 
situatie en plannen voor dit en 
komend jaar, voelt wel een 
beetje vreemd in de crisistijd 
van nu. 
Bijna alles ligt stil en veel men-
sen moeten moeite doen om de 
maand door te komen. Niet al-
leen door de lock-down, maar 
soms ook door een gebrek aan 
inkomen. 
Of dit voor u als trouwe sponsor 
geldt weet ik niet, maar wel 
weet ik dat de financiële situatie 
die we nu ervaren, voor veel 
mensen in Burundi de dagelijk-
se werkelijkheid is. Al heel lang! 
Daarom zijn we blij en dankbaar 
dat “De Wilde Ganzen” heeft in-
gestemd met ons projectplan 
om IT middelen (zoals compu-
ters) te financieren voor de 
school in Rumonge/Bururi. 
Zij steunen ons project door  
 

50% extra financiële steun te 
geven bovenop ons projectdoel 
van ca € 13.000 euro. Daarmee 
kunnen we opnieuw een impuls 
geven aan het verbeteren van 
de leef- en leeromstandigheden 
in Burundi met computers waar-
op lesmateriaal kan worden ge-
plaatst. 
Zo moderniseren we het onder-
wijs aan jongeren. Omdat de 
nieuwe computers daar gekocht 
worden, steunen we hiermee de 
economie ter plaatse. 
Samen met u en De Wilde Gan-
zen ‘vliegen’ we computers naar 
Burundi. Vliegt u mee? Met uw 
gift maakt u het mogelijk!  
NL87 INGB 0007 0338 64 
 

 Erik Blijleven 
penningmeester 

 

len verlopen. Momenteel zijn de 
verkiezingscampagnes begon-
nen. Pierre Nkurunziza heeft, tot 
nu toe, zijn belofte gehouden en 
er is een andere kandidaat:  
Evariste Ndayeshimiye.  
Hij komt uit het midden van het 
land, wat een belangrijk gege-
ven lijkt te zijn. 
 
 ‘In demografisch opzicht weegt 
het centrum zwaar door, en de 
boutade is: ‘Als je de verkiezin-
gen in Burundi wil winnen, moet 

je ze eerst in Gitega winnen.’ (ci-
taat uit Mondiaal Nieuws/Kris Ber-
wouts).   
Gitega is centraal gelegen en 
sinds kort de nieuwe hoofdstad. 
We hopen en bidden dat deze 
periode zonder geweld zal ver-
lopen en dat de nieuwe kandi-
daat het belang van zijn volk 
voor ogen houdt.  
Wellicht dat Burundi dan interna-
tionaal weer ’on speaking terms’ 
komt, wat in het belang is van 
de hele regio. 
 



  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Isaac                                     Kent u hem nog?  
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Bloemige  Spinaziesoep 
 

 Wat heeft u nodig:  
• 300 gr. spinazie 
• 1 ui, gesnipperd 
• 2 teentjes knoflook, gesnip-

perd 
• 1/2 theelepel oregano 
• 1 deciliter room  
• 8 deciliter groentebouillon 

VERSGEPLUKTE 
MADELIEFJES ! 

 

Roerbak de ui en de knoflook in 
3 minuten. Voeg de spinazie toe 
en roerbak totdat deze geslon-
ken is.  
Pureer de spinazie.  
Doe de bouillon erbij en de ore-
gano en breng dit aan de kook; 

verhit gedurende een minuut. 
Voeg de room toe en verhit dit 
nog een minuut.  
Verdeel de soep over vier borden 
en strooi er wat madeliefjes in. 
 

Fuharia mlo wako ! 
(eet smakelijk dus, 
in het Swahili) 
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Misschien herinnert u zich Isaac 
nog. De zeer begaafde leerling 
die met zulke prachtige cijfers 
zijn schooltijd afsloot. Zijn grote 
droom is dokter worden. Al jaren 
probeert hij een beurs te krijgen. 
Vorig jaar had hij een kans in 
Cuba. Helaas greep hij er net 
naast. Dit jaar is hij er wel bij! Hij 
mag komend studiejaar met een 
beurs aan de slag in Cuba. Tot 
die tijd volgt hij college aan de 
universiteit in Bujumbura en 
woont hij in het gezin van Ber-
nard, de initiatiefnemer in Bu-
rundi. 
Tot nu toe is het aantal Corona-
gevallen in Burundi en in Cuba 
nog betrekkelijk laag, maar we 
houden ons hart vast dat door 

het virus opnieuw  
roet in het eten  
komt en de droom  
van Isaac weer  
geen werkelijkheid  
kan worden. 
 
Op de vraag uit  
ons bestuur of  
hij na de studie wel teruggaat 
naar Burundi antwoordde hij zelf 
met onderstaand berichtje: 
 
‘’I am sorry, my name is 
Vyizigiro Isaac from Burundi the 
fruit of AJMPD (onze stichting in 
Burundi.red.), I will be happy 
and i need to work for my 
country .I will come back at 
Burundi after studies’’ 

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 

 Recept uit                                                                                                                        Burundi    
….  

 Doelshop.nl blijft                 interessant  
Deze website blijft interessant, 
zeker in  deze periode waarin 
nog veel meer dan anders, via 
internet besteld wordt. Alle be-
drijven die u hierop vindt, (en dat 
zijn er ontzettend veel in allerlei 
branches) staan een percentage 

van uw aankoop af aan een 
goed doel. Ook EJO Burundi 
kan als goed doel worden aan-
geklikt. Soms zijn het maar klei-
ne bedragen, maar alles bij el-
kaar kan het flink oplopen en het 
kost u geen cent extra.  


