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Nieuwsbrief september 2017 

Al 2 jaar heeft Guinee-Bissau geen effectieve 

regering vanwege de patstelling tussen 

President en Parlement. Alleen lopende zaken 

worden door de regering afgewikkeld en 

verder kijkt ieder uit naar 

parlementsverkiezingen in 2018 en 

presidentsverkiezingen in 2019. De oogst van 

de cashew (april/mei) was matig, maar de prijs 

die de handelaren betaalden was goed, zodat 

men er toch redelijk tevreden over was.  In juli 

begon het goed te regenen, zodat velen druk 

waren om de akkers en (rijst)velden te 

ploegen en in te zaaien.  

De gemeenschapsschool (ECA) 

Het schoolgebouw voor de basisschool werd 

op 3 december 2016 officieel in gebruik 

genomen. Van de 383 ingeschreven leerlingen 

deden 350 mee aan de examens in juni/juli. 

Van hen ging 86 % over naar een volgend 

niveau, 14 % zakte. Van de 15 leerlingen die 

een beurs van Sanjuna ontvangen is er één 

halverwege het schooljaar afgehaakt. De 14 

anderen gingen over.  

 

Op de foto de 4 beursleerlingen die de ECA 

hebben afgemaakt en zich nu willen 

inschrijven voor groep 7 van het lyceum.         

2e van rechts is Maimuna Indjai. Haar moeder 

overleed toen zij klein was en haar vader 

woont al jaren in Kaap Verdië en heeft ze 

nooit gezien. In de grote vakantie helpt ze in 

het huishouden van familie bij wie ze woont. 

Ze wil proberen op de lokale markt poffertjes 

te verkopen om geld te verdienen voor 

inschrijving op het lyceum.  

Het lyceum  

Het lyceum in Empada, dat gesteund wordt 

door de katholieke missie, groeit gestaag 

door. Men verwacht aanstaand schooljaar 

richting 1.000 leerlingen te gaan. Hiertoe 

wordt in de zomermaanden een nieuw 

paviljoen gebouwd met 3 lokalen, bekostigd 

door bijdragen van alle inwoners van Empada 

en omliggende dorpen en door 

vrijwilligerswerk van de leerlingen. De steun 

die Sanjuna in de afgelopen maanden gaf, lag 

op terrein van ICT (met dank aan het 

Spinozalyceum in Amsterdam): 8 laptops voor 

gebruik door docenten en een 

projector/beamer voor het 

informaticaonderwijs.  

 

Tezamen met de al eerder geschonken 

fotokopieermachine en zonnepanelen biedt 

dit noodzakelijke voorwaarden om het 

groeiend leerlingenaantal te kunnen 

managen.   Van de 20 lyceumleerlingen die 

van Sanjuna een beurs ontvangen zijn er 19 

overgegaan naar een hogere klas, één leerling 

lukte dit niet en verliest daarmee haar beurs. 

Schoollokalen voor andere dorpen 

Dorpchef Quintino van het geïsoleerd liggende 

Gancumba Balanta (209 inwoners) nodigde 

ons uit bij hun dorpsbijeenkomst (foto onder) 

over het oprichten van de door hen gewenste 

school, een paviljoen met 2 lokalen voor de 

laagste klassen.  



2 
 

 
De geschatte bouwkosten zijn 14.000 €. Ook 

van twee andere dorpen kregen we een 

verzoek voor een schoolgebouw voor de 

laagste klassen, omdat de afstand van meer 

dan 8 km naar een bestaande school voor de 

allerkleinsten bezwaarlijk is. Sanjuna gaat op 

zoek naar fondsen hiervoor.    

Nascholing voor docenten 

Aan de Inspecteur Educatie van de sector 

Empada (Manuel Sanca) is een bedrag van 

600€ ter beschikking gesteld voor het 

organiseren van een nascholing voor 

docenten. Het bedrag werd bijeen gebracht 

ter gelegenheid van het afscheid van Dieke 

Bosselaar van haar baan bij de Gemeente 

Amsterdam. De Inspecteur kwam direct met 

een concreet voorstel op een A5-je: een 3-

daagse (na)scholing voor docenten 

basisonderwijs die geen lerarenopleiding 

hebben gevolgd (51 van de 179) en met 

bijdragen van 5 ervaren onderwijskrachten. 

 

Bouw drinkwatertanks 

Metselaar Julio Nanrebna bouwde in de 

afgelopen periode 20 drinkwatertanks voor de 

opvang van regenwater in het dorp Sao 

Martinho (28 km van Empada). Deze tanks 

bieden uitkomst als aan het einde van de 

droge tijd de waterputten droogvallen. In de 

zomermaanden valt de regen overvloedig.  

 

De kosten per tank bedragen 180 € plus een 

eigen bijdrage van de toekomstige eigenaar 

van 40 euro. Sanjuna ontving steun van de 

Dr.Hofstee Stichting, Stichting Paulien en EUG 

om in totaal 25 tanks te kunnen bouwen.   

  

Bij de ECA-school zijn 2 drinkwatertanks 

gebouwd met een bijdrage van klanten van 

kaaswinkel ‘Wereldse Kaas van Klaas’ in de 

Dapperstraat te Amsterdam. Op de foto wordt 

de loodzware deksel op de één van de twee 

drinkwatertanks geplaatst.  

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. Deelnemende teams 

dragen ook bij tot wel 50 € per team. Met 6 

deelnemende teams kan de hoofdprijs dan al 

gauw een koe zijn. Deze wordt dan op een 

geschikt moment met andere 

toernooideelnemers geslacht en verorberd.   

 

Meer informatie:  www.sanjuna.nl  

http://www.sanjuna.nl/

