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Jaarverslag 2016 van de Stichting Sanjuna 

 

 

Inleiding 

Dit jaarverslag beslaat het tweede volledige jaar (2016) van de stichting Sanjuna na oprichting in 

april 2014. De steunstichting heeft de naam ‘Sanjuna’, naar de eeuwenoude drinkwaterbron in 

Empada, die hierboven staat afgebeeld. Jan Vincent Kuyvenhoven en zijn vrouw Anke Horstmeier 

werkten begin jaren tachtig van de vorige eeuw in Empada en sinds 2009 bezoeken zij het gebied 

enkele malen per jaar. De sector Empada is een prachtig gebied, vruchtbaar en met veel potentie, 

maar de bevolking is zeer arm met geringe kansen op verbetering door onder meer een zwak 

bestuur. Guinee-Bissau behoort tot de 10 armste landen ter wereld en wordt al decennia geteisterd 

door politieke impasses en staatsgrepen.  

Bestuur 

Jan Vincent Kuyvenhoven, Wout Zinkstok en Dieke Bosselaar vormen het bestuur. Ook de laatste 

twee bezochten Empada in de afgelopen jaren en raakten enthousiast om energie in de nieuwe 

stichting te steken. Het bestuur kwam in 2016 vijf keer bijeen om lijnen uit te zetten en de 

stichting financieel en inhoudelijk richting te geven. Het tweede volledige kalenderjaar na de 

oprichting werd besteed aan de verdere opbouw van de organisatie, fondsenwerving en het 

daadwerkelijk steunen van een aantal activiteiten in Empada.  

Doel en werkwijze 

De stichting werft giften van donateurs, sponsoren en organisaties om de leefomstandigheden van 

de inwoners van de sector Empada (17.000 inwoners) te verbeteren. Dit gebeurt door activiteiten 

en kleinschalige initiatieven te ondersteunen op het terrein van onderwijs, sport & cultuur en 

schoon drinkwater. De stichting Sanjuna is een goed doel met een zichtbaar resultaat. Er blijft 

geen geld aan de strijkstok hangen. Er is nauwelijks sprake van overhead. Bestuursleden reizen 

(op eigen kosten) naar Empada om te zorgen dat het geld direct bij het doel terecht komt. Er 

worden alleen activiteiten ondersteund waarvan de bevolking zelf aangeeft er behoefte aan te 

hebben. 
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Fondsenwerving 

In september 2016 is weer een jaarlijkse fondsenwervingbrief per email verzonden aan een 

bestand van donateurs en vrienden & bekenden van de bestuursleden. Daarnaast attenderen we 

(potentiële) donateurs erop als weer een nieuwsbrief op de website is geplaatst. Voor specifieke, 

grotere projecten wordt bij enkele fondsen of instellingen geld aangevraagd (zie hieronder). 

 

Ondersteunde activiteiten 

In 2016 werden de meeste tevoren gestelde doelen bereikt: het aantal beurzen werd uitgebreid 

evenals het aantal ondersteunde sportevenementen, de bouw van de basisschool werd afgerond en 

de computers op het lyceum werden van zonne-energie voorzien. Meer specifiek werd het geld 

besteed aan de volgende onderwerpen:   

1. Beurzen 

Schoolgeld is gegeven aan lagere en middelbare scholieren die van huis uit geen financiële 

middelen voor onderwijs meekrijgen. Dit betreft veelal weeskinderen of halfwezen. Voor het 

schooljaar 2016-2017 kon het aantal beurzen worden uitgebreid: er werden 15 beurzen verstrekt 

aan leerlingen van de basisschool en 20 beurzen ten behoeve van leerlingen van het lyceum, 

respectievelijk met een totaalbedrag € 600 en € 1.200. 

 

Foto’s: Beursleerlingen van de basisschool (l) en de beursleerlingen van het lyceum (r) 

 

2. Sport & cultuur 

Er zijn bijdragen gegeven voor voetbaltoernooien en straatvoetbalteams. Viermaal werd in 2016 € 

75,- gedoneerd voor een voetbaltoernooi voor jongens of meisjes. Het aantal aanvragen was 

wederom hoger dan wij konden toekennen en de populariteit van deze toernooien bij deelnemers 

en publiek is enorm. Daarnaast werd 40x een voetbal gegeven aan straatvoetbalteams van 

kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar.  
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3. Bouw gemeenschapsschool 

Eind 2015 startte de bouw van een (basis)school, die sinds 2013 door de ouders bestuurd wordt, 

aangezien het openbare onderwijs niet functioneert. Onderwijskrachten op openbare scholen 

worden vaak niet betaald, zodat er veel stakingen zijn. Sanjuna ontving van een zestal grotere 

Nederlandse fondsen en een aantal individuele donateurs voldoende geld om de bouw van vier 

lokalen, enkele administratieve ruimten, latrines en een waterput te bekostigen. De bouw nam in 

totaal zo’n 9 maanden in beslag, iets langer dan verwacht. Vertraging ontstond enkele malen door 

een leveringsprobleem van bakstenen en gebrek aan water benodigd voor de bouw. Uiteindelijk 

was de bouw gereed in september, inclusief de inrichting met lokaal vervaardigde schoolbanken en 

krukjes. Het nieuwe schooljaar startte begin oktober in de nieuwe behuizing. Op 3 december vond 

de officiële opening plaats met toespraken door genodigden, een voorstelling door leerlingen, een 

feestelijke maaltijd en 2 voetbaltoernooien (voor jongen én voor meisjes).   

 

Foto’s: De gemeenschapsschool in Empada 

 

4. ICT en zonnepanelen voor het lyceum 

Eind 2015 werd een 20-tal PC’s, donatie van het Spinoza lyceum in Amsterdam, geïnstalleerd in 

het lyceum van Empada. Knelpunt bleek het gebruik van een dieselgenerator voor de 

stroomleverantie voor deze desk tops. Gebruik van deze generator is duur en vervuilend. Zodoende 

vroeg het lyceum Sanjuna om hulp voor de financiering van zonnepanelen voor de 

energievoorziening. In het voorjaar deden we een aanvraag voor financiering bij de Nederlandse 

Ambassade te Dakar, die snel werd gehonoreerd. Tezamen met een bijdrage van de scheidend 

rector van het Spinoza lyceum kon zodoende reeds in augustus de complete zonne-energiecentrale 

worden gerealiseerd. Bij ons bezoek in december bleek deze prima te functioneren. Zelfs werd 

stroom geleverd voor de multifunctionele fotokopieermachine van het lyceum (ook een donatie van 

het Spinoza lyceum).   

 

Foto: De geïnstalleerde zonnepanelen en de ventilatoren in het computerlokaal 

http://www.sanjuna.nl/wp-content/uploads/2014/10/zonnepanelen-1.jpg
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In het najaar steunde het Spinoza lyceum opnieuw Sanjuna met de opbrengst van de projectweek 

‘microkrediet’ van maar liefst € 4.000 voor ICT voorzieningen in het lyceum van Empada. Eind 

december gingen reeds twee laptops naar de docentenkamer aldaar. 

 

5. Schoon drinkwater 

Metselaar Julio Nanrebna bouwde in het afgelopen jaar 15 drinkwatertanks voor de opvang van 

regenwater (10 tanks met geld van ‘De gevulde waterkruik’ en 5 met een voorschot van Sanjuna). 

Deze bieden uitkomst als aan het einde van de droge tijd de waterputten droogvallen in dorpen 

rondom Empada. De bouwkosten per tank bedragen 200 € plus een eigen bijdrage van de eigenaar 

van 40 euro.  

 

 

6. Financiën. 

De totale opbrengst van alle donaties tezamen bedroeg € 26.285. € 18.664 van drie organisaties: 

14.464 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Nederlandse ambassade in Senegal), € 4.000 

van het Spinoza lyceum en € 200 van de Wereldwinkel Dominicuskerk en van 37 donateurs een 

bedrag van 7.621. In dit laatste bedrag waren twee bijzondere giften: € 600 ingezameld bij de 

begrafenis van een donateur, en € 1.415 bij het afscheid van de rector van het Spinoza lyceum.  

Aan rente werd € 66 ontvangen. Voor bovengenoemde activiteiten werd € 50.935 besteed en er 

waren organisatiekosten van € 347. Het resultaat komt daarmee uit op € - 24.931: de algemene 

reserve steeg met € 1.988 tot € 5.933, en de bestemmingsreserves daalden met  26.918 van € 

30.217 naar € 3.299. Eind 2016 waren er 22 vaste donateurs met een totaal toegezegd bedrag van 

€4.490 per jaar. Van 15 incidentele donateurs werd in totaal € 1.126 ontvangen. Daarnaast waren 

er twee bijzondere donaties ter waarde van € 2.015. In totaal € 7.621. Voor een nadere 

detaillering wordt verwezen naar de jaarrekening 2016 op de website (www.sanjuna.nl).  

 

xxxxxx 

http://www.sanjuna.nl/

