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Algemeen 

In juli verbleef Vincent Kuyvenhoven weer in 

Empada, Guinee-Bissau. Het geruzie door de 

politieke kaste blijft een enorm probleem en 

ergernis voor bevolking. Door de frequente 

regeringswisselingen komt er van 

beleidsuitvoering weinig terecht. Positief is 

dat de militairen zich tot nu toe afzijdig 

houden.  

De cashewoogst had dit jaar een zeer matige 

opbrengst. Wel was de prijs op een mooi 

niveau voor de boeren.  

De regens begonnen laat, maar leken medio 

juli toch tot volle wasdom te komen, zodat er 

in augustus waarschijnlijk nog rijst gezaaid kan 

worden. 

Bouw van de basisschool  

Het gebouw vordert behoorlijk maar was eind 

juli nog niet gereed. In juni zorgde 

watergebrek regelmatig voor vertraging.  

Inmiddels brachten forse regens verlichting: 

ten tijde van mijn vertrek werden de vloeren 

van de lokalen afgewerkt en begon men aan 

de veranda’s rondom beide paviljoens (zie 

foto’s). Inmiddels zijn die veranda’s klaar en is 

het schilderwerk begonnen.  

 

 

 

Ondertussen worden ook de schoolbanken en 

ander meubilair voorbereid, zodat bij de start 

van het nieuwe schooljaar begin oktober het 

gebouw in gebruik kan worden genomen. De 

officiële opening is bepaald op 2 december.  

Fotokopieermachine voor het lyceum 

Met een gift van het Spinoza Lyceum kon 

(naast het transport van 20 PC’s) een 

multifunctionele fotokopieermachine/printer 

worden gekocht. Deze is inmiddels 

geïnstalleerd. Met het maken van kopieën van 

de examenopgaven (ruim 10.000) werd in juni 

niet alleen het grote gemak, maar ook de 

forse reductie van de kosten ervaren.  

 

PC’s op zonne-energie 

Sinds januari worden lessen informatica 

gegeven op de 20 PC’s die door het Spinoza 

Lyceum in Amsterdam zijn gedoneerd. Met 

het oog op een duurzaam gebruik  werd door 



Sanjuna een subsidie voor een zonne-energie 

installatie gevraagd aan de Nederlandse 

ambassade in Dakar, die begin juli werd 

gehonoreerd. Daarnaast bestemde directeur 

Jos Catau de giften bij zijn afscheid van het 

Spinoza lyceum voor dit doel, zodat een 

installatie met voldoende capaciteit en 

kwaliteit kon worden aangeschaft. Met het 

bedrijf Prosolia in Bissau werden afspraken 

gemaakt over een snelle leverantie en 

installatie van zonnepanelen, accu’s en ander 

toebehoren. Op 10 augustus ontvingen we 

foto’s van de installatie en de bevestiging dat 

de PC’s inmiddels op zonne-energie werken! 

 

Beurzen 

Sanjuna ondersteunt met bijdragen van 

donateurs 15 leerlingen op een basisschool en 

20 leerlingen op het lyceum. Dit zijn 

weeskinderen of half-wees, voor wie de 

verzorgers geen schoolgeld kunnen 

opbrengen. Enkele van deze leerlingen  

staakten het volgen van de lessen. Eén leerling 

bleef zitten en verspeelde hiermee de beurs. 

Direct zijn andere leerlingen in hun plaats 

gekozen (door directie en ouderraad). 

 

Op de foto’s beursleerlingen van de 

gemeenschapsschool (boven) en van het 

lyceum (onder). Een aantal leerlingen was 

reeds met vakantie naar elders vertrokken. 

 

 

Plannen kinderopvang 

Twee dorpen hebben een aanvraag gedaan 

voor een ‘Jardim’, dat is een crèche waar 

kinderen tussen 3-6 jaar kunnen worden 

opgevangen. Dit vergroot het economisch 

potentieel van de gezinnen en het dorp 

aanzienlijk, omdat de moeders overdag de 

handen vrij hebben. De geraamde kosten per 

voorziening  (€ 6.000,- voor 30 kinderen) 

worden besteed aan een overdekt verblijf met 

een hek eromheen ter afscheiding van onder 

meer dieren en met enkele elementaire 

voorzieningen voor kinderen. De exploitatie 

zal in handen zijn van het dorp. Graag willen 

we enkele van dergelijke voorzieningen 

bekostigen. Bijdragen van donateurs zijn 

hiervoor zeer welkom.  

Een volgende reis is gepland voor eind 

november, zodat we de officiële opening van 

het schoolgebouw op 2 december kunnen 

bijwonen.  
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