
Nieuwsbrief Sanjuna: Verslag van het bezoek 

in december 2015 

Algemeen 

Vorige maand werd door President Jomav een 

nieuwe regering geïnstalleerd, nadat hij de 

vorige o.l.v. Domingos Simoes Pereira (DSP) 

had ontslagen ‘wegens corruptie’. Jomav heeft 

geweigerd om voor een parlementaire 

commissie met bewijzen van deze corruptie te 

komen. DSP, tevens Partijleider van de 

(grootste) PAICG-partij, heeft  inmiddels een 

plaats ingenomen als ‘gewoon’ parlementslid. 

Het wachten is op een nieuwe eruptie of 

‘convulsie’ binnen gelederen van de PAIGC en 

breder in het landbestuur. Zo worden energie, 

geld en tijd verspild, terwijl het programma 

van de vorige regering uitgevoerd had kunnen 

worden, waarvoor tijdens de Ronde 

Tafelconferentie in het voorjaar van 2015 door 

donoren veel geld was toegezegd. 

Verschrikkelijk om te zien hoe een kleine 

minderheid in de PAICG het gehele land en de 

bevolking gijzelt. 

Empada 

In Empada was de droge en koele tijd 

ingetreden. De buikriemen werden 

aangehaald omdat het geld van de goede 

cashewoogst bij de meeste mensen nu wel op 

is en nieuwe rijst nog niet overal beschikbaar. 

Wel waren er veel heerlijke vruchten voor 

iedereen die de moeite heeft genomen wat in 

de grond te stoppen in dit vruchtbare land. 

 

Start bouw school ECA 

Een belangrijke reden voor dit bezoek aan 

Empada was het meemaken van de start van 

de bouw van de gemeenschapsschool (ECA), 

waarvoor Sanjuna totaal € 35.000,- heeft 

bijeengebracht. Enkele bomen die in de weg 

stonden moesten nog worden verwijderd. Op 

11/12 werd in de wijk Mbio, waar de school 

komt, een ceremonie voor een goed verloop 

van de bouw gehouden met bidden, danken 

en eten van rijst met geit (géén alcohol).  

 

De laatste afspraken met directeur en 

aannemer zijn gemaakt en op het terrein 

werden de 2 gebouwen ‘uitgezet’, zodat vóór 

2016  het benodigde zand, grind en stenen 

voor de eerste fase kunnen worden 

aangevoerd,  evenals bouwijzer en 

bouwstenen.  

 

 

PC’s voor het lyceum in Empada 

Bij bezoek aan het lyceum bleek dat de PC’s, 

verzonden met hulp van het Spinozalyceum in 



Amsterdam, zijn gearriveerd, geïnstalleerd en 

ook daadwerkelijk functioneren met 

Portugeestalige Windows 8. Nu kan gestart 

worden met het aanleren van verschillende 

computervaardigheden. Belangrijke vervolg-

stappen zijn het regelen van toegang tot het 

internet en het vinden van financiering voor 

de noodzakelijke zonnepanelen. De kosten 

van het dagelijks laten draaien van een 

generator op brandstof gaan namelijk de 

financiële mogelijkheden van het lyceum te 

boven.  

 

 

Bouw wateropslagtanks  

In  Gantchuma Beafada werden onlangs door 

metselaar/coördinator Julio Nargena 5 

watertanks gebouwd voor opslag van 5.000 

liter water. Het geld hiervoor werd door 

stichting De Gevulde Waterkruik (DGW, 

www.degevuldewaterkruik.nl) ter beschikking 

gesteld. Bij mijn vertrek op 18 december was 

materiaal voor weer 5 nieuwe tanks in 

Gantchuma geleverd (wederom betaald door 

DGW), zodat z.s.m deze 5 tanks gebouwd 

zullen worden.  

 

 

Plannen 2016 

Donateurs hebben voldoende geld bijeen 

gebracht om in 2016 weer een goed luisterend 

oor en oog te kunnen hebben voor plannen 

die door de bevolking worden ingediend. 

Aangekondigd werd dat we voorstellen zullen 

ontvangen voor een basket/volleybalveld 

(‘Campo Polivalente’), voor de bouw van een 

verenigingshuis van de jongerenverenging 

Mbio en voor steun aan het oprichten van een 

radiostation voor de sector Empada (Radio 

Empada of Radio Sanjuna?). Een volgende reis 

is gepland voor eind januari 2016, zodat de 

bouw van de school van nabij gevolgd kan 

worden. 

http://www.degevuldewaterkruik.nl/

