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Nieuwsbrief september 2018 

 

Empada algemeen. 

In de maand juli was Vincent weer gedurende 

enkele weken in Empada. Direct viel op dat de 

toegangsweg naar Empada sterk verbeterd is. 

Er wordt op deze weg in de sector Empada 

zo’n tiental ‘bruggen’ geconstrueerd waar de 

waterstromen onderdoor worden geleid. 

Hopelijk spoelt de weg dan niet meer weg in 

de regentijd en is de reistijd Bissau-Empada 

teruggebracht van 8 tot 5 á 6 uur (met een 

beetje geluk). 

 

Brug in aanbouw op de weg Buba-Empada 

 

In Memoriam Mario Joao dos Santos (1953-

2018) 

Tijdens mijn verblijf overleed plotseling een 

belangrijke vriend, Mario Joao dos Santos. Hij 

was de oprichter, inspirator en supervisor van 

de gemeenschapsschool, waarvan Sanjuna de 

bouw financierde. De afgelopen drie jaar 

werkte hij als burgemeester voor de gehele 

sector Empada en was een alom gewaardeerd 

en gerespecteerd man. Op de ene maandag 

had ik nog regulier overleg met hem, de 

maandag daarna was hij overleden aan een 

beroerte. Het is een groot verlies voor zijn 

familie, voor de gemeenschap in Empada, 

voor de gemeenschapsschool en zeker ook 

voor ons als Sanjuna, voor wie hij een 

betrouwbare gesprekspartner en steunpilaar 

was.  

 

Mario Joao dos Santos tijdens de inwijding van het 

nieuwe schoolgebouw op 3 december 2016. 

Schoolgebouwen  voor andere dorpen 

Na succesvolle ondersteuning door Sanjuna 

van drie scholen in Empada-stad is het 

begrijpelijk dat liefst acht andere dorpen bij 

ons een aanvraag deden voor nieuwbouw of 

uitbreiding van hun school. De geschatte 

kosten hiervoor zijn gemiddeld € 15.000 per 

paviljoen met 2 of 3 lokalen (totaal € 120.000 

nodig). Sanjuna deed aanvragen bij 

verschillende fondsen in Nederland, zodat er 

in juli 27.500 € beschikbaar was om een begin 

te maken met bouw van paviljoens. Allereerst 

kwamen die scholen / dorpen in aanmerking 

voor financiële steun die zelf al een begin 

hadden gemaakt met behulp van bijdragen en 

inzet uit de bevolking. Dit was liefst in vier 

dorpen het geval. De scholen in Dar Salam en 

in Francunda ontvingen in juli al een bedrag  

om een volgende stap te zetten voor de bouw 

van hun school. De komende maanden zullen 

we moeite doen om verdere financiering, ook 

voor de andere dorpen, te vinden. 

 

School in Dar Salam (L) en in Francunda (R) in 

opbouw. 
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Twee bijzondere giften 

De afgelopen periode ontving Sanjuna twee 

bijzondere donaties: een bevriend, 

vertrekkend ziekenhuisdirecteur vroeg de 

genodigden voor zijn afscheidssymposium in 

plaats van cadeaus een bijdrage aan Sanjuna 

te doen ten behoeve van de bouw van 

scholen. Dit leverde een uitzonderlijk hoog 

bedrag op. Ook een buurvrouw die voor een 

jaar naar het buitenland vertrekt, vroeg bij 

haar afscheidsparty een bijdrage voor 

Sanjuna, die besteed gaat worden aan de 

bouw van enkele betonnen opslagtanks voor 

regenwater. We zijn de bezoekers van beide 

evenementen en uiteraard de initiatiefnemers 

zeer dankbaar voor dit genereuze gebaar.  

Beursleerlingen 

Van de 20 beursleerlingen op het lyceum  

gingen 14 kinderen over, behaalden drie hun 

einddiploma, bleven twee personen zitten (en 

verliezen daarmee hun beurs) en een jongen, 

Doniuque Rai Malaque, vertrok naar de 

hoofdstad Bissau. De reden voor dit laatste 

was begrijpelijk: hij is geselecteerd om in het 

nationale jeugdparlement plaats te nemen en 

zo de jeugd van ‘onze’ regio te 

vertegenwoordigen. Dit is praktisch gezien 

niet te verenigen met voortdurend heen en 

weer reizen tussen Empada en Bissau, zodat 

hij nu de middelbare school in de hoofdstad 

afmaakt.   Op de basisschool sloten 14 van de 

15 leerlingen het jaar positief af. 

 

Doniuque Rai Malaque middelste rij, 4
e
 van rechts. 

Doorlopende activiteiten 

De verstrekking van beurzen aan 15 

basisschoolleerlingen en aan 20 

lyceumleerlingen wordt voortgezet. Ook voor 

de ondersteuning van sportevenementen  

blijven de aanvragen binnenkomen. De bouw 

van de jaarlijkse 30-40 opvangtanks voor 

regenwater vindt momenteel plaats in een 

dichtbevolkt gebied op zo’n 30 km ten westen 

van Empada. En we ontvingen al weer een 

nieuwe lijst met 40 namen van gegadigden, 

die € 40 eigen bijdrage per tank moeten 

bijdragen.   

 

Mariama Sambú gebruikt de nieuwe watertank om 

in de droge tijd haar groentetuin te bewateren. 

 

Sanjuna viert vijfjarig bestaan op 7 april 2019 

15.00-18.00 uur 

Voor uw agenda: op zondagmiddag 7 april 

vieren we in Amsterdam het vijfjarig bestaan 

van stichting Sanjuna met een feestelijke en 

inspirerende bijeenkomst voor donateurs en 

andere betrokkenen. 

  

 

Meer informatie:  www.sanjuna.nl  

http://www.sanjuna.nl/

