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Nieuwsbrief December 2017 

Begin december waren Anke en Vincent weer 

gedurende enkele weken in Empada. Naast de 

aandacht voor de bouw van drinkwatertanks 

en voor ondersteuning van sportactiviteiten 

was er vooral uitgebreid overleg met de 

onderwijssector. In deze nieuwsbrief besteden 

we aandacht aan 1) wat de openbare 

basisschool in de afgelopen tijd deed met het 

geld dat deze voor het verbeterplan kreeg en 

2) aan acht verzoeken om financiële steun 

voor basisscholen.  

1. De openbare basisschool in Empada 

 In de eerste drie jaar van haar bestaan 

ondersteunde Sanjuna geen staatsscholen, 

omdat financiële steun aan privé/community 

scholen veel effectiever en kansrijker werd 

geacht. De toestand van het openbare 

onderwijs in Guinee-Bissau is al jaren 

deplorabel, met jaarlijks gedurende vele 

maanden staking (omdat de overheid de 

onderwijskrachten niet betaalt) en het 

compleet ontbreken van fondsen voor 

onderhoud en verbetering. Toch heeft de 

openbare basisschool in Empada een groot 

aantal leerlingen (797), vooral omdat het 

onderwijs gratis is en omdat de leerlingen 

dagelijks een maaltijd krijgen (van een VN-

voedselhulp project). Begin 2017 werden we 

uitgenodigd voor een rondleiding op de school 

en de toestand was hartverscheurend: 

volstrekt kale schoolborden, geen enkele kast, 

geen sloten op deuren, geen roosters voor de 

vensters, zodat wat er aan waardevols was de 

laatste jaren werd weggehaald, forse gaten in 

vloeren en ga zo maar door. Les geven en les 

krijgen in zo’n omgeving moet deprimerend 

zijn en zo’n leeromgeving zal kwaliteit van het 

onderwijs niet ten goede komen (áls er al les 

wordt gegeven).  

Sanjuna vond dat nu (na steun aan de 

gemeenschapsschool en het lyceum) het 

verzoek van de directie om geld voor 

verbeteringen gehonoreerd moest worden en 

verzochten om een verbeterplan ten bedrage 

van 1.500 €. Bij ons huidige bezoek bleek daar 

veel goeds mee te zijn gedaan: deuren kregen 

een slot, vensters kregen een  ijzeren rooster, 

gaten in vloeren werden gedicht, 

schoolborden kregen verse zwarte verf, er 

kwam een afsluitbare kast en de gebouwen 

kregen een verse witte kalklaag, zodat het er 

allemaal veiliger is en vrolijker uitziet. De 

financiële verantwoording liet zien dat het 

geld tot op de laatste cent werd besteed.   

 

Een lokaal voor en na verbetering 

Tijdens de rondleiding waren ook twee 

vertegenwoordigers van de oudervereniging 

aanwezig. Zij benadrukten dat, ondanks de 

landelijke staking van docenten sinds de start 

van het nieuwe schooljaar, op deze 

staatsschool in Empada toch lesgegeven 

wordt, omdat de ouders voor elke leerling 

maandelijks een bedrag betalen om de 

docenten van staking te weerhouden.   
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Men is heel blij met deze kast in de (nu afsluitbare) 

kamer van de directeur 

 

De nu weer fris ogende gebouwen van de 

openbare basisschool in Empada 

 

De directeur van de openbare basisschool met 2 

leden van de oudervereniging 

Natuurlijk kregen we ook een nieuwe lijst met 

wensen: een laptop (vooral om proefwerken 

en examens te kunnen maken), een 

kopieermachine, tafels en stoelen voor de 

docentenkamer (30 docenten!), meer 

afsluitbare kasten, schoolbanken en zo verder.  

Met opnieuw een injectie van 1.500 € zou in 

2018 weer een grote stap gezet kunnen 

worden, die zorgt voor beter gemotiveerde 

docenten en leerlingen. 

2. Schoollokalen voor andere dorpen 

Vanwege de succesvolle ondersteuning van 

drie scholen in Empada-stad is het begrijpelijk 

dat acht andere scholen langskwamen en ons 

uitnodigden om hun noden te komen 

bekijken. Het betreft 6x uitbreiding of 

verbetering van een bestaand ‘gebouw’ en 2x 

de vestiging van schoollokalen waar die nu 

nog niet zijn. Sprekende voorbeelden van het 

ruimtegebrek zijn de scholen in Binhal en in 

Francunda. Beide zijn gemeenschapsscholen 

die worden bestuurd en gefinancierd door 

ouders. Het financieren van een adequaat 

schoolgebouw gaat echter de draagkracht te 

boven. In Binhal wordt nu lesgegeven in een 

barak van palmbladeren. In Francunda is het 

ruimtegebrek zo groot dat leerlingen met hun 

vijven of zessen op een 2-persoonsbank zitten 

(465 leerlingen voor 2 lokalen) – zie de foto’s..  

 

 

 

Ruwe begroting voor de acht gewenste 

nieuwe paviljoens (elk met drie lokalen) 

bedraagt 8 x 15.000€, dat is tezamen 

120.000€.  

 Meer informatie:  www.sanjuna.nl  

http://www.sanjuna.nl/

