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Eind november vertrokken Vincent 

Kuyvenhoven en Anke Horstmeier weer voor 

enkele weken naar Empada. Kort tevoren 

benoemde president Jomav de 5e premier in 2 

jaar tijd, hetgeen leidde tot protesten van 3 

politieke partijen, omdat volgens hen het 

zogenoemde ‘Akkoord van Conakry’ van 

oktober jl. door hem verkeerd wordt 

geïnterpreteerd. Zo komt GB geen stap 

verder. In Empada schudt men het hoofd en 

gaat men over tot de orde van de dag.  

 

Bouw van de basisschool  

Het schoolgebouw werd begin oktober in 

gebruik genomen. Het enthousiasme van 

ouders om hun kinderen naar deze school te 

sturen is groot: er waren 384 aanmeldingen 

voor dit schooljaar, zodat er nu meer dan 40 

leerlingen in een klas zitten (46-48) en er 

tevens nog van één lokaal in de oude kazerne  

gebruik wordt gemaakt. We troffen de school 

in volle functie aan.  

 

 

Op dat moment werd ook de laatste hand 

gelegd aan de latrines.  

 

Er zijn nog  een paar laatste zaken nodig: 

meubilair voor directie, secretariaat, 

docentenkamer en de bewaker. En het zou 

goed zijn als de put van een heuse pomp kan 

worden voorzien.  

Feestelijke opening 

Op 3 december vond het openingsfeest plaats. 

Er waren naar schatting 300 leerlingen 

aanwezig.  

 
 

De dag begon met toespraken door een aantal 

van de genodigden onder wie de voorzitter 

van Sanjuna. Hij overhandigde als cadeau een 

vlag met het logo van de school.  

 

 



Daarna voerden leerlingen traditionele dansen 

uit van 3 verschillende stammen. Op de foto 

danseressen van de Bijagos stam. 

 
 Vervolgens werd een maaltijd opgediend voor 

de meer dan tweehonderd aanwezigen 

(leerlingen en genodigden). De koe die 

hiervoor was geslacht, was een gift van 

Sanjuna. Aan het eind van de middag vonden 

2 finales plaats van het voetbaltoernooi voor 

jongens en voor meisjes. Gelukkig won in 

beide gevallen het team van de 

gemeenschapsschool.  

Zowel de bevolking als wij zijn zeer tevreden 

met het resultaat, dat dankzij giften van 

enkele fondsen en individuele donateurs tot 

stand is gekomen.  

 

Zonne-energie installatie 

Met eigen ogen konden we de werking van de 

in augustus geplaatste zonne-energie 

installatie aanschouwen. Niet alleen de 20 

PC’s, enkele lampen en 6 ventilatoren zijn 

hierop aangesloten, maar ook het nieuwe 

administratiepaviljoen van het lyceum (met 

o.m. de fotokopieermachine) betrekt zijn 

stroom van de zonnepanelen. Tot nu toe 

voldoet de geleverde stroom aan de behoefte. 

Wel is duidelijk dat de 20 PC’s niet gedurende 

de gehele dag worden gebruikt, omdat er te 

weinig informaticadocenten zijn om meer 

groepen kinderen les te kunnen geven. 

Gift Spinoza lyceum 

Tijdens de laatst projectweek op het 

Spinozalyceum in oktober werd weer een 

groot bedrag van 4.000 € bijeengebracht dat 

aan ICT-apparatuur voor het lyceum in 

Empada besteed kan worden. Direct al zijn 2 

laptops aangeschaft en meegenomen bij ons 

recente bezoek. Zij werden enthousiast 

ontvangen en de directeur gaf aan dat ze in de 

docentenkamer zullen worden geplaatst.  

 

Verschillende docenten (in totaal zijn er 30 

voor ruim 800 leerlingen) zijn in staat examens 

en handout’s te maken op de PC. Naar 

verwachting zullen zij door plaatsing van 

laptops op de docentenkamer snel ook andere 

leraren ICT-vaardigheden bijbrengen.  

Bijeenkomst beursleerlingen lyceum 

Donateurs van Sanjuna brengen schoolgeld 

bijeen voor 20 leerlingen van het lyceum met 

daarbij inbegrepen een bijdrage voor aanschaf 

schoolmaterialen. Voor dit cursusjaar is 

afgesproken om de bijdrage voor aanschaf van 

schoolmaterialen rechtstreeks aan de 

leerlingen te geven tijdens een bijeenkomst 

met deze leerlingen en hun verzorgers. De 

beursleerlingen zijn in de regel wees en zijn 

gezamenlijk door directie en zusters van de 

missie geselecteerd om een beurs te 

ontvangen. Het werd een geanimeerde 

bijeenkomst waarop de lyceumdirecteur, de 

Sanjuna vertegenwoordiger, 2 leerlingen en 2 



vertegenwoordigers van de verzorgers een 

kort woordje spraken.  

 
Daarmee kon nog eens expliciet uitgelegd 

worden welke de geldende spelregels zijn bij 

het toekennen en ontvangen van een beurs: 

de beurzen zijn gegarandeerd tot en met het 

eindexamen van het lyceum, maar de beurs 

stopt als een leerling blijft zitten.   

Naast de bijdrage voor schoolmaterialen 

konden ook de (individuele) foto’s gegeven 

worden die afgelopen juli werden gemaakt. 

Uiteraard werd ook nu een groepsfoto 

gemaakt met dit keer alle 20 leerlingen!  

 

Sport 

Donateurs van Sanjuna sponsoren het 

organiseren van 4 voetbaltoernooien per jaar 

in Empada. Deze zijn enorm populair, zowel bij 

spelers als bij publiek. Onze bijdrage bedraagt 

75 € per toernooi.  

 

Bouw van watertanks 

Metselaar Julio Nanrebna bouwde in de 

afgelopen periode weer 5 drinkwatertanks 

voor de opvang van regenwater (met geld van 

‘de gevulde waterkruik’). Deze bieden 

uitkomst als aan het einde van de droge tijd 

de waterputten droogvallen. In de 

zomermaanden valt de regen overvloedig. Nu 

de droge tijd is aangebroken kan hij het 

bouwtempo weer opvoeren. De kosten per 

tank bedragen 200 € plus een eigen bijdrage 

van de eigenaar van 40 euro . 

 

 

Chimpansees 

Het noodfonds (45 €) is dit keer gebruikt voor 

medische kosten en transport naar Bissau van 

een jongen van 9 jaar die tijdens ons verblijf 

werd aangevallen door een chimpansee. Het 

kind wilde een vrucht uit een apenbroodboom 

halen, toen een aantal chimpansees hem te 

pakken nam. Daarbij viel hij van enkele  

meters hoog naar beneden. Hij had een forse 

hoeveelheid bijt- en krabwonden. In Guinee-

Bissau leven van oudsher groepen 

chimpansees. In het algemeen mijden mens 

en chimpansee elkaar. Onduidelijk is waarom 

dit jaar voor de 5e maal juist in de sector 

Empada een kind is aangevallen. In andere 

gebieden van het land gebeurt dit niet.    


