Jaarverslag 2017 van de Stichting Sanjuna

Inleiding
Dit jaarverslag beslaat het derde volledige jaar (2017) 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
(landelijk) bestuur. Guinee-Bissau behoort tot de 10 armste landen ter wereld en wordt al decennia
geteisterd door politieke impasses en staatsgrepen. Voor het volgen van de politieke en sociale
ontwikkelingen wordt verwezen naar de steeds actuele en informatieve Nederlandstalige website
www.renegussenhoven.com .
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 jonge
stichting te steken. Het bestuur kwam in 2017 vijf keer bijeen om lijnen uit te zetten en de
stichting financieel en inhoudelijk richting te geven.
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
Sanjuna heeft een bestand van 22 vaste donateurs die jaarlijks een donatie doen. In september
2017 is weer een jaarlijkse fondsenwervingbrief per email verzonden aan een (groter) bestand van
donateurs, vrienden en bekenden van de bestuursleden met het verzoek om financiële steun aan
de stichting. Voor specifieke, grotere projecten wordt bij enkele fondsen of instellingen geld
aangevraagd (zie hieronder).

Beleidsplan
Begin 2017 stelde het bestuur het (tweede) beleidsplan van de stichting vast voor de periode
2017-2019. Samengevat ligt de focus van Sanjuna voor de komende jaren op:
1. Verbetering van deelneming aan het onderwijs door kinderen in de sector Empada en
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Getracht wordt ook verzoeken tot steun te
honoreren uit een breder geografisch gebied en tevens vanuit het openbaar onderwijs. Ten
aanzien van het laatste is het bestuur tot het inzicht gekomen dat ook leerlingen die
slachtoffer zijn van de falende politici en rijksoverheid onze steun verdienen;
2. Het bevorderen van de beschikbaarheid van schoon drinkwater door het financieren van de
bouw van betonnen opvangtanks voor regenwater;
3. Het bevorderen van deelneming aan sportieve- en culturele activiteiten door subsidiëren
van voetbaltoernooien, andere sportactiviteiten en culturele manifestaties.

Ondersteunde activiteiten
In 2017 werden eerder geïnitieerde activiteiten voortgezet. Dit jaar was er geen nieuw ‘groot’
project (zoals in 2016 het bouwen van de gemeenschapsschool). Meer specifiek werd het geld
besteed aan de volgende onderwerpen:
1. Onderwijs
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 2017-2018 werden 15 beurzen verstrekt aan leerlingen van de basisschool en 20
beurzen ten behoeve van leerlingen van het lyceum, respectievelijk met een totaalbedrag van €
505 en € 1.145.

Foto’s: Leerlingen bij de viering van het 1-jarig bestaan van de basisschool (l) en de
beursleerlingen van het lyceum (r)
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De openbare basisschool (682 leerlingen) wordt geteisterd door gebrekkige betaling van docenten
door de overheid (met frequente stakingen als gevolg) en door afwezigheid van fondsen voor
reparatie en onderhoud. Dat leidt tot gebrek aan van alles (geen kasten, geen sloten op deuren,
gaten in vloeren, en zo meer) en demotiveert docenten en leerlingen. Sanjuna gaf € 1.500 voor
een beperkt verbeteringsprogramma. Dit leidde tot nieuwe sloten op deuren, aanbrengen van
roosters voor vensters, een nieuwe kast, reparatie van gaten in de vloeren en een verfje op het
gebouw. Dit alles motiveerde ouders van leerlingen om voor schooljaar 2017/2018 maandelijks een
extra bijdrage te gaan doen om de docenten te weerhouden van stakingen.

Foto: De nu weer fris ogende gebouwen van de openbare basisschool
Overige gesteunde activiteiten onderwijs: in oktober werd een 3-daagse nascholing van 40
docenten gefinancierd die afkomstig waren uit de gehele sector (€ 600); met de gift van het
Spinozalyceum (€ 4.000) werden laptops voor docenten, printers, projectoren en andere ICT
voorzieningen gefinancierd, voornamelijk voor het Lyceum van Empada; het dorp Gancumba
balanta ontving € 1.500 om de bouw van twee schoollokalen voor de jongste kinderen in het dorp
mogelijk te maken.

2. Opvangtanks voor schoon drinkwater
Betonnen opvangtanks (5.000 L) voor regenwater bieden uitkomst als aan het einde van de droge
tijd de waterputten droogvallen in dorpen rondom Empada. De kwaliteit van het water blijft lang
goed in de donkere ruimte. De bouwkosten per tank bedragen € 240 €, waarvan € 190 wordt
gesubsidieerd door Sanjuna. Metselaar Julio Nanrebna bouwde in het afgelopen jaar 31
drinkwatertanks (16 tanks met geld van de Dr. Hofstee stichting, 4 met een subsidie van de
Stichting Paulien, 2 dankzij een gift van de clientèle van Wereldse Kaas van Klaas, 4 met de
opbrengst van collectes van de EUG, 4 met de bijdrage van het Spinozalyceum en 1 met bijdragen
van donateurs). In de laatste maand van 2017 ontvingen we een subsidie van de “Stichting
vrienden van Bedanda’, waarmee in 2018 12 tanks gebouwd zullen worden.

Gebouwde regenwater opvangtanks in Sao Martinho, op 30 km ten westen van Empada.
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3. 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.

4. Financiën.
De totale opbrengst van alle donaties tezamen bedroeg € 12.587. Hiervan was € 5.410 afkomstig
van vijf organisaties: € 3.750 van het Spinoza Lyceum (waarvan € 3.000 ten gunste van 2018), €
3.000 van de Hofstee stichting, € 760 van Stichting Paulien, € 1.432 van de EUG Janskerk
(waarvan € 732 ten gunste van 2018) en € 200 van de Wereldwinkel Dominicuskerk. Van 42
donateurs kwam een bedrag binnen van € 7.177. In dit laatste bedrag is een bijzondere gift
inbegrepen: € 635 werd ingezameld bij het afscheid als werknemer van een donateur.
Voor bovengenoemde activiteiten werd € 13.859 besteed en er waren organisatiekosten van € 266.
Het percentage overhead bedroeg 1,9%. Het resultaat komt daarmee uit op € - 1.538: de
algemene reserve steeg met € 632 tot € 6.565, en de bestemmingsreserves daalden met € 2.170
van € 3.229 naar € 1.129.
Eind 2017 waren er 22 vaste donateurs met een totaal toegezegd bedrag van €4.920 per jaar. Van
20 incidentele donateurs werd in totaal € 1.622 ontvangen. Daarnaast was er de bijzondere
donatie ter waarde van € 635, waarmee het totaal aan inkomsten van donateurs € 7.177 bedroeg.
Voor een nadere detaillering wordt verwezen naar de jaarrekening 2017 op de website
(www.sanjuna.nl).

xxxxxx
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