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Nieuwsbrief voorjaar 2019 

Sanjuna bestaat 5 jaar ! 

Vijf jaar geleden  besloten we een stichting op 

te richten om activiteiten in Empada te 

kunnen ondersteunen. We hadden daarbij  

drie leidende principes : 

 we reageren alleen op aanvragen uit 

de bevolking zelf 

 er zijn geen of nauwelijks 

overheadkosten 

 er is een directe lijn tussen de 

stichting en de ontvangers in Empada. 

We hebben deze criteria succesvol in  praktijk 

kunnen brengen. De principes blijken een 

groot aantal donateurs en fondsen aan te 

spreken.                      

Wat hebben we zoal kunnen realiseren? 

Onderwijs - Beurzen. Zowel voor de 

basisschool (ECAM) als voor het lyceum 

hebben we aan een aantal leerlingen een 

beurs kunnen geven: in totaal 137 leerlingen 

ontvingen voor een schooljaar een beurs. 

Alleen een wees of half-wees komt hiervoor in 

aanmerking.     

Onderwijs - Schoolbouw. In Empada-stad werd 

in 2016 een ‘gemeenschapsschool’ gebouwd 

(ECAM). Het succesverhaal hiervan (400 

leerlingen) verspreidde zich snel en binnen 2 

jaar ontvingen we acht aanvragen voor de 

bouw van schoollokalen in kleinere plaatsen 

rondom Empada. Hiervan zijn er inmiddels 

vier met steun van Sanjuna  gestart: in totaal 

bouwen we daarmee 12 lokalen voor ruim 

1.000 leerlingen. De voorwaarde is dat de 

dorpsgemeenschap zelf een substantiële 

bijdrage levert aan de bouw. Er zijn nu nog 

zeker twee aanvragen voor scholen met een 

hoge prioriteit voor nieuwbouw, omdat er nog 

heel veel kinderen zijn, die graag naar school  

willen maar nog geen plek hebben. 

 

Gebleken is dat bouw en opknappen van 

schoolgebouwen ouders motiveert om een 

maandelijkse eigen bijdrage te geven voor de 

docenten, die in ruil hiervoor graag het staken 

overlaten aan collega’s in de hoofdstad.   

Onderwijs - Informaticalessen. Voor het 

lyceum in Empada konden 20 PC en 6 laptops 

bekostigd worden, dankzij de steun van het 

Spinozalyceum in Amsterdam. De Nederlandse 

ambassade in Dakar financierde een zonne-

energiesysteem, zodat deze alle in principe op 

zonnestroom functioneren.  

Onderwijs - Kwaliteit. Naast de bovenstaande 

vragen om versterking van de 

onderwijsinfrastructuur, konden we een paar 

jaar achtereen verzoeken tot financiering van 

bijscholing voor ruim vijftig docenten 

honoreren (foto). In dit land met frequente en 

langdurige onderwijsstakingen wegens niet 

ontvangen van salaris, waar de overheid niets 

aan bijscholing doet, werken bijscholingen 

heel motiverend voor docenten.  
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Water 

Er kwamen verzoeken voor de bouw van 

watertanks voor de opvang van regenwater. 

Deze betonnen tanks van 5.000 liter worden 

gemaakt van lokaal beschikbare materialen en 

kosten € 230. Daaraan levert  de toekomstige 

eigenaar een eigen bijdrage van € 40. In de 

sector Empada werden vanaf 2016 in totaal 65 

regenwater opvangtanks gebouwd. In de 

meeste huishoudens wordt het opgevangen 

regenwater als veilig drinkwater gebruikt.  

Naast het huis van de Familie Baio werden 

twee tanks geplaatst: een voor Mariama, die 

zo haar tuin achter het huis bewatert (foto) en 

een voor haar man Serifo, die in de droogste 

maand zijn tiental koeien te drinken kan 

geven. 

 

 

Sport en cultuur 

Sportevenementen die we ondersteunen 

betreffen in de regel voetbaltoernooien. Wij 

dragen aan vier toernooien per jaar bij en de 

lokale organisator houdt in de gaten dat een 

diversiteit aan teams aan de beurt komt: ook 

meidenteams en toernooien voor de pupillen 

en junioren, al ligt het prijzenbedrag voor deze 

teams wat lager (deelnemende teams leggen 

zelf ook een bedrag in). Daarnaast krijgen 

‘straatvoetbalteams’ regelmatig een voetbal.  

Naast school is voetballen een belangrijk en 

kosteloos vertier.   

 

Dankzij donateurs en fondsen  

We konden dankzij u als donateur en de 

fondsen die we benaderden voor financiële 

steun heel wat aanvragen honoreren, maar 

we wezen ook aanvragen af. Een reden voor 

afwijzing kan zijn dat het een zeer individuele 

aanvraag is bijvoorbeeld een dak op een 

woning of een machine voor eigen gebruik. 

Soms gaat de aanvraag onze mogelijkheden te 

boven, zoals een uitrusting voor radio 

Empada.  

In vijf jaar tijd hebben 76 donateurs een of 

meerdere bijdragen gegeven, 6 keer naar 

aanleiding van een ‘event’ (o.a, pensionering, 

verjaardag) en werd door 14 

fondsen/instellingen een bijdrage gegeven. In 

totaal ontvingen we € 31.000 van individuele 

donateurs, € 9.000 via ‘events’ en € 92.000 

van fondsen/instellingen, in de loop van 5 jaar 

in totaal  € 132.000. Dit bedrag werd als volgt 

aan de doelen besteed: 

 

 

Viering Sanjuna 5 jaar  

Op zondagmiddag 7 april a.s. 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  

Onderwijs algemeen: 29,1% 

Beurzen: 7,0% 

Watertanks: 9,8% 

Sport/cultuur: 1,9% 

Scholenbouw: 50,1% 

Noodfonds: 0,5% 

Overhead: 1,6% 

http://www.sanjuna.nl/

