
In december 2014 waren Anke en Vincent ruim 
2 weken in Empada. Hieronder enkele 
algemene observaties over Guinee-Bissau en 
wat nieuwtjes uit Empada. 

 

Algemeen 

Er is bij velen in Guinee-Bissau enig optimisme 
over de nieuwe regering die is aangetreden 
na de verkiezingen van voorjaar 2014. Die 
probeert allerlei zinvolle dingen te doen en niet 
alleen de eigen zak te vullen. De premier toont 

een nieuw elan en over een aantal cruciale 

dossiers zijn goede geluiden te horen 
(bescherming van het milieu, visserij, cashew-
verbouw). In de komende tijd moeten de 
bijbehorende daden volgen. In de stad Bissau 
is Atchutchi tot burgemeester benoemd 

(muzikaal leider van de vroegste Mama 
Djombo formatie) en hij wil dat Bissau net zo 
netjes is ‘als je eigen woonkamer’. Er wordt 
inderdaad veel geveegd en enkele straten met 
veel en diepe gaten in de weg werden in 
december hersteld. 

Naar verwachting zal in februari 2015 een 
donorconferentie plaatsvinden, waarbij de 
verschillende donoren plannen van de nieuwe 

regering kunnen gaan steunen. De reeds 
toegezegde (nood)hulp door EU komt 

langzaam maar geleidelijk van de grond. 

Tot aan Kerstmis werden in Guinee-Bissau 
geen gevallen van Ebola gemeld. De grens 
met Guinee-Conakry is weer geopend op 
initiatief van de organisatie van West-

Afrikaanse staten (na enkele maanden 
gesloten te zijn geweest). Controle van alle 
binnenkomende reizigers personen vindt plaats 
door monitoring van de temperatuur. Een 
monitoringmissie van de 
Wereldgezondheidsorganisatie was eind 

november redelijk tevreden over de voortgang 

die Guinee-Bissau maakt bij de preparatie op 
mogelijke Ebolagevallen. 

 

Empada 

Groot nieuws voor ons is dat de weg naar 
Empada (dat wil zeggen de laatste 40 km) 

verbeterd gaat worden. Die weg is al decennia 
in erbarmelijke staat, wat transport van 
mensen en producten (economie) belemmert. 

 

De weg nabij Empada na de regentijd.  

 

Op zich wordt verbetering van de weg al meer 
dan 30 jaar beloofd, maar nu zijn ook de 
machines hiervoor bij ons in de buurt 
gesignaleerd en zijn de eerste stukken weg 
tussen Buba en Catio al aangepakt. Die weg 
moet je je voorstellen als een modderweg met 

plassen van kraterachtig karakter en af en toe 
een randje zand of stenen om houvast voor de 
wielen te vinden. Wij blijven optimistisch. 

Materieel voor de wegverbetering staat klaar. 

 

 

Wij zijn benoemd tot Madrinha e Padrinho 
van de wijk M’Bio waar ons huis staat. Een 
grote groep jongeren (Equipe de M’Bio) kwam 
ons de eer meedelen en we kregen een sjerp 
om. Deze Equipe de M’Bio organiseert onder 
meer culturele en sportieve activiteiten. We 

werden gevraagd bij te dragen om deelneming 



aan het Kerstvoetbaltoernooi mogelijk te 
maken.  

Met verschillende onderwijsinstellingen (het 
lyceum van de katholieke missie en de 
‘gemeenschapsschool) hebben we overleg 
gehad. Door de start van stichting Sanjuna 
konden we aan elk van de scholen 5 beurzen 
voor leerlingen overhandigen. Voor beide 

scholen bestaat een onafhankelijk comité dat 
de leerlingen hiertoe voordraagt. De leerlingen 
zijn meestal wees voor wie de familie, bij wie 
ze verblijven, de schoollasten niet kan 
opbrengen. De bedoeling is dat deze 10 
kinderen tot aan het eind van hun 

(middelbare) schoolcarrière ondersteund 

worden. Indien de inkomsten van Sanjuna het 
toelaten zullen volgend jaar opnieuw 5 of meer 
beurzen worden toegekend.  

Leerlingen van de gemeenschapsschool in de 

tijdelijke huisvesting. 

 

 

Uit privé-middelen hebben wij afgelopen jaar 
2x een voetbaltoernooi voor 11-17 jarigen 
gesteund. Tijdens onze aanwezigheid was de 

finale van het 2e toernooi. Gezien de 

belangstelling van voetballers en toeschouwers 
gaan we ermee door vanuit Sanjuna: voor het 
volgende toernooi worden 4 meidenteams uit 
Empada en directe omgeving uitgenodigd. 
Waarschijnlijk zal de finale tijdens het Carnaval 
zijn (‘dan vluchten er tijdens Carnaval minder 
mensen naar de hoofdstad’). 

 

In oktober 2014 brachten leerlingen van de 

Spinozalyceum in Amsterdam 3.000 euro 
bijeen met uiteenlopende activiteiten tijdens 
hun projectweek, welk bedrag werd bestemd 

voor de bouw van de 
‘gemeenschapsschool’ in Empada. Met dit 
bedrag kon afgelopen december het terrein 
voor de bouw worden aangekocht, een eerste 

belangrijke stap om dit ‘burgerinitiatief’ 
realiteit te laten worden. De fondsenwerving 
hiervoor zal in 2015 voortgezet worden tot we 
de benodigde 26.000 € bij elkaar hebben.  

Het aanbieden van het geld voor het terrein 
voor de bouw van de school aan de directeur. 

 

 

Het terrein voor de bouw van de 
gemeenschapsschool 

 

 

 


