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Jaarverslag 2018 van de Stichting Sanjuna 

 

 

Inleiding 

Dit jaarverslag beslaat het vierde volledige jaar van de stichting Sanjuna na oprichting in april 

2014. De naam ‘Sanjuna’ verwijst 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 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 2018 vijf keer bijeen om 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, schoon drinkwater en 

sport & cultuur. 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 enkele 

malen per jaar 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. 

 

http://www.renegussenhoven.com/
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Fondsenwerving 

Sanjuna heeft een bestand van 22 vaste donateurs die jaarlijks een bedrag doneren. In september 

2018 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 vermogensfondsen of instellingen geld 

aangevraagd (zie hieronder).  

Bestedingen 

De bestedingen 2014 t/m 2018 hieronder weergegeven laten zien dat de meerderheid van de 

gelden naar Onderwijs gaat: 86%. Dit wordt mede veroorzaakt door relatief dure investeringen in 

schoolgebouwen. De bouw van watertanks is een goede tweede met 10% van de bestedingen, 

terwijl Sport & cultuur een bescheiden 2% beslaat.   

 

 

Ontwikkelingen in Empada 

Halverwege het jaar overleed plotseling Mario Joao dos Santos, initiatiefnemer van de 

gemeenschapsschool in Empada, vriend sinds 1981 en een belangrijke steunpilaar voor ons werk in 

Empada. We moeten zien hoe zijn gezin en de school zich zullen herpakken. Enkele verbeteringen 

aan de infrastructuur van de plaats Empada werden in 2018 gestart. Een begin werd gemaakt met 

de wegverbetering c.q. de aanleg van een asfaltweg in het zuiden (Buba-Catío), die Empada tot op 

12 km nadert. Onduidelijk is nog of vanaf de afslag Empada ook de laatste 12 km geasfalteerd 

gaat worden. Op het traject langs Empada werd in ieder geval een aantal bruggen gemaakt, zodat 

de bereikbaarheid nu al sterk is verbeterd vergeleken met de afgelopen 40 jaar. Daarnaast startte 

de bouw van een watertoren, die via een tevens aangelegde waterleiding langs de hoofdstraat een 

deel van Empada van water kan gaan voorzien. 

Ondersteunde activiteiten 

In 2018 werden eerder geïnitieerde activiteiten voortgezet vanuit de visie en plannen neergelegd in 

het beleidsplan Sanjuna 2017-1019. Wegens het succes van de met steun van Sanjuna gebouwde 

‘gemeenschapsschool’ in Empada (ruim 400 leerlingen), ontvingen we van een tiental dorpen een 

aanvraag voor financiering van de bouw of uitbreiding van een school. Ten behoeve hiervan 

werden financieringsaanvragen gedaan bij ruim tien vermogensfondsen in Nederland.  

Meer specifiek werd het geld besteed aan de volgende onderwerpen:   

Onderwijs algemeen: 29,1% 

Beurzen: 7,0% 

Watertanks: 9,8% 

Sport/cultuur: 1,9% 

Scholenbouw: 50,1% 

Noodfonds: 0,5% 

Overhead: 1,6% 
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1. Onderwijs 

1a) In 2018 werd in totaal € 27.500 verkregen van vermogensfondsen en van een grote 

particuliere donatie ten behoeve van scholenbouw. Hiermee kon de bouw gestart worden van 4 

paviljoens met twee of drie lokalen. Het betreft twee keer een uitbreiding van een bestaande 

school en 2 keer een school in een dorp waar nog geen voorziening was. Voor de kinderen uit dat 

dorp betekende dat, dat zij moesten wachten tot ze 10 – 12 jaar waren en oud genoeg om zelf in 

een dorp of stad verderop naar school te kunnen gaan. De keuze voor deze 4 dorpen uit een tiental 

aanvragen was vooral gebaseerd op een aantoonbare eigen inbreng van het dorp en op de urgentie 

van de aanvraag. Zo startte in 2018 de bouw van een paviljoen in de dorpen Binhal, Dar Salam, 

Francunda en Gancumba balanta (foto’s). 

 

Foto’s: de start van de schoolbouw door de bevolking in Binhal, Dar Salam, Francunda en 

Gancumba balanta medio 2018. 

1b) Voor het schooljaar 2018-2019 werden 15 beurzen verstrekt aan leerlingen van de basisschool 

en 20 aan leerlingen van het lyceum, respectievelijk met een totaalbedrag van € 526 en € 1.275. 

De beurzen zijn bestemd voor lagere en middelbare scholieren die van huis uit geen financiële 

middelen voor onderwijs meekrijgen. Dit betreft veelal weeskinderen of halfwezen. Voor de 

vooropleiding van 2 toekomstige HBO-studenten werden beurzen toegekend van € 426. 

1c) Overige gesteunde activiteiten onderwijs: in augustus werd een informaticacursus gefinancierd 

voor docenten op het lyceum, zodat steeds meer docenten gebruik kunnen maken van eerder door 

ons ter beschikking gestelde laptops (€ 1.500); in oktober werd een 3-daagse nascholing voor 40 

docenten gefinancierd die afkomstig zijn uit de gehele sector. De scholing is georganiseerd door de 

onderwijsinspecteur voor Empada (€ 600).  

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 € 220, waarvan € 180 wordt 

gesubsidieerd door Sanjuna. Metselaar Julio Nanrebna bouwde in het afgelopen jaar 20 

drinkwatertanks (12 tanks met geld van de Stichting Vrienden Holten-Bedanda, 4 dankzij een gift 

van de clientèle van Wereldse Kaas van Klaas en Cardino Shoes (beide in de Dapperstraat 

Amsterdam) en 4 met de opbrengst van collectes van de EUG-Utrecht). Hoewel meer geld 

beschikbaar was voor tankbouw, lukte het metselaar Julio Nanrebna niet om meer tanks te bouwen 

vanwege een tennisarm (ofwel troffelelleboog) die hem enkele maanden van het werk hield. In 

2019 startte hij zijn werkzaamheden weer.  

  

Gebouwde regenwater opvangtanks in GaBaio, op 25 km ten westen van Empada. 
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3. Sport & cultuur 

Er zijn bijdragen gegeven voor voetbaltoernooien en straatvoetbalteams. Viermaal werd in 2018 € 

75,- gedoneerd voor een voetbaltoernooi voor zowel jongens als meisjes. De populariteit van deze 

toernooien bij deelnemers en publiek is enorm. Onze bijdrage fungeert als een soort startsubsidie, 

waarna de deelnemende teams ook een inleg voor deelneming dienen te betalen. De prijzenpot is 

hiermee soms heel aantrekkelijk: bij een goed aangeschreven en ingeschreven toernooi is de 

hoofdprijs een koe, die vervolgens op een nader te kiezen moment met andere teams en fans 

feestelijk soldaat wordt gemaakt. Daarnaast werd 40x een voetbal gegeven aan 

straatvoetbalteams van kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar.  

4. Financiën. 

Bedragen in deze paragraaf zijn afgerond op € 100. De totale opbrengst van alle donaties tezamen 

bedroeg € 44.700. Hiervan was € 29.800 afkomstig van tien organisaties:  € 3.000 van het Spinoza 

Lyceum (opbrengst projectweek oktober 2017), € 1.000 van de EUG Janskerk (waarvan € 700 uit 

2017), € 2.100 van de Vrienden van Holten-Bedanda (in 2017 geschonken), € 3.000 van de 

Johanna Donk stichting, € 5.000 van de stichting Elise Spykman, € 12.000 van de Stichting Spaap, 

van  Stichting Mundo Crast Meliori € 1.500, van Stichting van Helden Tucker € 2.000 en € 200 van 

de Wereldwinkel Dominicuskerk. Van 36 donateurs kwam een bedrag binnen van € 8.600. 

Daarnaast werden er tweemaal vanwege bijzondere gebeurtenissen (pensionering en een 

verjaardag) bedragen geschonken ter hoogte van in totaal € 6.300. € 23.400 werd besteed  aan  

bovengenoemde activiteiten. Er waren organisatiekosten van € 500. Het percentage overhead 

bedroeg 2,0%. Het resultaat komt daarmee uit op € 20.800: de algemene reserve steeg met € 

3.500 tot € 9.700, en de bestemmingsreserves stegen met € 17.700 van € 1.100 naar € 18.800. 

Hiervan was € 14.100 ten behoeve van scholenbouw, en € 3.900 voor watertanks. 

Eind 2018 waren er 22 vaste donateurs met een totaal toegezegd bedrag van €5.000 per jaar. Van 

15 incidentele donateurs werd in totaal € 3.500 ontvangen. Daarnaast waren er de 2 bijzondere 

donaties ter waarde van € 6.300, waarmee het totaal aan inkomsten van donateurs € 14.900 

bedroeg. Voor een nadere detaillering wordt verwezen naar de jaarrekening 2018 op de website 

(www.sanjuna.nl).  

 

xxxxxx 

http://www.sanjuna.nl/

