
Reis naar Empada in juli 2015 

 

Algemeen 

 

In september benoemde President Jomav de 

vice-voorzitter van de PAIGC, Carlos Correia, 

tot premier nadat Domingos Simoes Perreira 

(DSP) zich had teruggetrokken om de 

impasse in het land te doorbreken. Deze was 

ontstaan nadat de President de vorige 

regering o.l.v. DSP had ontslagen wegens 

onenigheid tussen hem en DSP. Naar 

verwachting treedt een nieuwe 

regeringsploeg spoedig aan. 

 

De Ronde Tafel conferentie in maart 2015 

was succesvol, waarbij voor veel projecten 

geld is toegezegd. Het zou vervolgens aan 

moeten komen op het concretiseren van die 

plannen en de uitvoering ervan, maar het 

creëren van een crisis door de President 

vertraagt op zijn minst dit proces. Zie voor de 

laatste  politieke ontwikkelingen de 

Nederlandstalige site:  

http://www.renegussenhoven.com/2015/ .   

 

De cashewoogst (de kurk waarop dit land  

drijft) was goed dit voorjaar met een heel 

mooie prijs per kilo voor de boeren (500 CFA 

per kilo en soms nog iets meer). De afvoer 

van de containers vol met zakken ongepelde 

cashew via straten en haven van Bissau 

richting India leverde de bekende rijen 

vrachtwagens in de omgeving van de haven 

op. 

Ook in Empada heerste tevredenheid over de 

cashewoogst. Daarnaast beginnen mensen 

steeds meer sesam te verbouwen (‘bene’). 

Sesam geeft ook een mooie opbrengst van 

500-700 CFA per kilo (bijna een euro). Het is 

een goed product om de landbouw (en 

economie) mee te diversifiëren. Varkens, 

geiten en vele andere rovers vinden er niks 

aan, zodat de kans op een vernielde oogst 

klein is.  

 

 

Empada heeft nu straatverlichting op zonne-

energie, vooral op de hoofdstraat. Dit 

stimuleert activiteiten als kleine handel en 

huiswerk maken. Ook andere, kleinere 

dorpen in de sector krijgen straatverlichting 

op openbare plekken. 

 

Voorbereiding bouw gemeenschapsschool 

Toen eind juni bekend werd dat het beoogde 

bedrag voor de bouw bijeen was gebracht, is 

spoorslags opdracht gegeven om een 

waterput te graven. Daarvan kan tijdens het 

bouwproces gebruik gemaakt worden, en hij 

dient tevens t.z.t. als watervoorziening voor 

de school. Het lukte niet om tijdens mijn 

verblijf de put af te werken, maar het water 

was bereikt (op 11 m diepte) en de cementen 

ringen werden aangebracht (foto).  

 

Met de directeur, de beoogde voorman bij de 

bouw en de bouwkundig begeleider (Hans 

Frinsel) werd verdere detaillering van de 

bouw besproken. De inschatting is dat half 

november (als de regentijd voorbij is) gestart 

kan worden met het maken van de fundering.  

 

http://www.renegussenhoven.com/2015/


PC’s voor lyceum Empada 

Het goede nieuws over de op handen zijnde 

zending van 20 PC’s bracht vreugde en 

enthousiasme bij leerlingen en docenten  van 

het lyceum in Empada. 

 

A.s. oktober zal tijdens de projectweek van 

het Spinoza lyceum te Amsterdam  een groep 

leerlingen zich inzetten om geld voor de 

(relatief forse) transportkosten te gaan 

verdienen met behulp van een hen ter 

beschikking gesteld microkrediet.  

 

Beurzen voor lyceum en gemeenschapsschool 

 

De 5 leerlingen van het lyceum (foto) en de 5 

van de gemeenschapsschool (ECA) zijn 

allemaal overgegaan naar de volgende groep. 

Dankzij de steun van een aantal donateurs 

kunnen we in het volgende leerjaar op beide 

scholen aan 10 leerlingen een beurs geven. 

Tijdens een gesprekje met de leerlingen 

toonden enkelen zich geroerd dat mensen zo 

ver weg zich om hen bekommeren.  

 

 

Andere activiteiten 

Aan verschillende andere activiteiten in 

Empada werd afgelopen maanden geld 

toegekend. In juli werd dit overhandigd en de 

stand van zaken doorgenomen: 

 in juli wordt een 

zomervoetbaltoernooi gehouden 

(dankzij de regens op een veel 

zachter terrein dan gebruikelijk) met 

75 € steun van Sanjuna 

 de gezondheidspost van Pai Djassi 

kan met een laatste gift van 150 € 

worden afgemaakt  

 de jongerenvereniging Mbio was erg 

blij met de 150 € voor 

geluidsapparatuur.  

 

 

 


