
Nieuwsbrief Sanjuna februari 2016. 

 

Van 22 januari tot 20 februari verbleven 

Vincent Kuyvenhoven en Anke Horstmeier in 

Empada. De eerste week werden zij vergezeld 

door Dieke Bosselaar (bestuurslid Sanjuna) en 

Jos Catau (rector Spinoza lyceum Amsterdam). 

Al vele maanden bestaat een ‘politieke crisis’ 

in het land. Het parlement is inmiddels 

gespleten en beide delen claimen dat zij het 

wettige parlement vormen. Effectief regeren 

door een door de president beëdigde regering 

is in deze situatie onmogelijk.  

Bouw van de basisschool  

Rond 1 januari is de bouw van de 

gemeenschapsschool (ECA) van start gegaan. 

De school zal bestaan uit 2 gebouwen, 

aangezien de vorm van het beschikbare 

terrein niet één langgerekt gebouw toestaat. 

Levering van de betonblokken voor de muren 

bleek slechts mondjesmaat te verlopen, zodat 

bij vertrek uit Empada de muren van de 

gebouwen nog niet hun hoogste punt hadden 

bereikt. Gezien de leveringsproblemen is de 

bouwsector blijkbaar één van de weinige 

sectoren in GB die op volle toeren draait. 

Overigens blijft de verwachting dat het 

gebouw ruim voor de regentijd in juli wordt 

opgeleverd. 

 

PC’s voor het lyceum in Empada 

In januari werd gestart met de lessen 

informatica op de 20 PC’s die door het Spinoza 

lyceum in Amsterdam zijn gedoneerd. Grote 

wensen zijn  een printer/fotokopieermachine 

en een ‘beamer’ voor het audiovisuele 

onderwijs.  

De Nederlandse consul in GB vroeg de 

nationale telecom-autoriteit (ARN) om 

spoedige installatie van internet op het 

lyceum.  Deze ARN is reeds komen kijken en 

heeft in principe  toegang tot financiering van 

de noodzakelijke zonnepanelen en het 

daadwerkelijk installeren van internet. 

Daartoe is echter het functioneren van een 

regering wel een voorwaarde. Het zoeken 

naar verschillende alternatieven blijft daarom 

op de agenda.    

 

De ‘Jaardag’ van het lyceum op 27 januari 

Voor de viering van de ‘Jaardag’ van het 

lyceum in Empada was rector Jos Catau van 

het Spinoza lyceum in Amsterdam uitgenodigd 

als schenker van de 20 PC’s. Het werd een 

feestelijke dag met uitreiking van een 

‘Diploma van verdienste’ met bijbehorende 

versierselen aan Jos Catau.  

 



Ook de leerlingen die zonder onvoldoende het 

eerste trimester afsloten kregen een 

waardering. In de middag werd door 

leerlingen een verbeelding opgevoerd van de 

cultuur van verschillende stammen (Beafada’s, 

Balanta’s en Bigagos).  

 

 

Bouw van wateropslagtanks 

Gantchuma Beafada werden medio januari  

door metselaar/coördinator Julio Nargena 

weer 5 watertanks opgeleverd voor opslag van 

elk 5.000 liter water. Het geld hiervoor werd 

door stichting De Gevulde Waterkruik (DGW, 

www.degevuldewaterkruik.nl) ter beschikking 

gesteld. 

 

Bij vertrek medio februari was de bouw van 5 

nieuwe tanks in Ga-Baio gestart (wederom 

betaald door DGW).  

 

 

 

Overige activiteiten 

Voor lyceumleerlingen konden 10 extra 

beurzen ter beschikking worden gesteld 

(totaal nu 20) en voor de gemeenschapsschool 

(ECA) 5 extra (totaal nu 15) dankzij de gerichte 

steun die donateurs hiervoor hebben 

gegeven.  

De gezondheidspost van Pai Djassi in Rinhana 

is afgebouwd, maar de schappen voor de 

medicamenten zijn nog wat leeg. Een krediet 

voor de aanschaf hiervan werd verstrekt. 

 

Naast de sponsoring van jaarlijks 3 

voetbaltoernooien worden groepen jongetjes 

van een nieuwe voetbal voorzien. Een groep 

kwam hiervoor uitbundig bedanken.  

 

 

Een volgende reis is gepland voor april/mei 

2016, zodat de voltooiing van de schoolbouw 

van nabij gevolgd kan worden.  

http://www.degevuldewaterkruik.nl/

