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Nieuwsbrief september 2019 

Algemeen 

Na de recente parlementsverkiezingen staat 

voor 24 november a.s. de verkiezing van de 

President op de agenda. Hopelijk weet de 

bevolking een constructief persoon te kiezen. 

Idealiter (maar niet heel waarschijnlijk) zou  de 

nieuwe president zijn eigen macht moeten 

gaan inperken, zodat een strijd zonder 

winnaar tussen volksvertegenwoordiging en 

President (zoals we die de laatste 3 jaar zagen) 

niet meer mogelijk is.   

Na 35 jaar dromen en beloftes is de asfaltweg 

gereed, die vanuit de hoofdplaats van de regio 

(Buba) tot op 12 km Empada nadert. Hiermee 

is de bereikbaarheid van de sector Empada 

enorm verbeterd en zou het een stimulans 

moeten zijn voor de lokale economie. 

 Schoolgebouwen 

In 2018/9 kreeg Sanjuna een bijdrage van 

verschillende vermogensfondsen om school-

gebouwen mee te financieren (totaal € 

32.000). De bouw werd in vier dorpen gestart 

en de eerste twee gebouwen (in Binhal en 

Francunda) zijn zo goed als gereed. In 

Gancumba Balanta en Dar Salam wordt nog 

gebouwd en hopen we straks in december 

getuige te zijn van de ingebruikneming.  

 

 

School in Binhal  

 

School in Francunda 

In de afgelopen periode hebben we aanvragen 

ontvangen voor nog vijf scholen (2x een 

nieuwe school en 3x een uitbreiding met 

enkele lokalen wegens ruimtegebrek in de 

bestaande school) en we zullen daarom ons 

best gaan doen weer financiers voor deze 

gebouwen te vinden.  

Beursleerlingen 

Op het lyceum behaalden dit jaar de 

leerlingen Celina Mendes en Ansumane 

Sambu hun eindexamen na 4 resp. 3 jaar een 

beurs van Sanjuna ontvangen te hebben (zie 

foto). 

 

Naast de 20 beursleerlingen op het lyceum  en 

de 15 leerlingen op de basisschool, krijgen 

sinds dit jaar 2 studenten van de recent 

gestarte docentenopleiding in Buba een beurs 

van Sanjuna. Beide zijn serieuze jongens uit 

Empada, die we al jaren goed kennen en die in 

afwachting van hun plaatsing op deze 

opleiding al een schooljaar lang les gaven aan 

de eerste groepen van een basisschool.  
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Doorlopende activiteiten 

Voor ondersteuning van sportevenementen 

blijven de aanvragen binnenkomen. Ook de 

bouw van jaarlijks 30-40 opvangtanks voor 

regenwater gaat door en vindt momenteel 

plaats in een dichtbevolkt gebied op zo’n 30 

km ten westen van Empada.  

Een bijzondere gift 

Een donateur vierde in augustus zijn 70e 

verjaardag en vroeg de feestgangers in plaats 

van een cadeau voor zichzelf een donatie aan 

Sanjuna te doen. Dit leverde een mooi bedrag 

op. We zijn uiteraard deze donateurs en de 

70-jarige initiatiefnemer zeer dankbaar voor 

dit genereuze gebaar. Het honoreren van een 

bestaande aanvraag van het lyceum voor 

instrumenten ten behoeve van het 

muziekonderwijs zou goed passen bij de 

ideeën- en leefwereld van de jubilaris.  

Viering 5 jaar Sanjuna 

De viering van het vijfjarig bestaan van 

stichting Sanjuna verliep heel succesvol. Het 

verslag is rondgestuurd aan de deelnemers en 

donateurs. De film van 22 minuten (foto) is op 

de website geplaatst onder ‘Nieuws in het 

kort’.  

 

 

In juli werd tijdens het bezoek van Vincent 

deze film aan een groep van ruim dertig 

personen in Empada vertoond (foto). 

 

 

 

Op basis van deze beelden is vervolgens een 

kort filmpje gemaakt dat in 100 seconden een 

indruk geeft van het werk van Sanjuna. De link 

hierheen (via Youtube) is op de homepagina 

van Sanjuna gezet.  

Prijs voor het ‘Perfect shot’ 

Uit de Sanjuna film is het shot van 53 

seconden (met de joelende kinderen voor de 

school in Francunda) bekroond met de eerste 

prijs voor het beste doorlopende shot tijdens 

het AV-festival Amsterdam. De prijs bestond 

uit de zgn. ‘Steve Walker Award’ en een 

prachtige systeemcamera met zoomlens. Het 

betreffende shot is op Youtube te vinden met 

de zoekterm ‘perfect shot sanjuna’.  

Wisseling in het bestuur van Sanjuna 

Na vijf jaar voorzitterschap maakt Vincent 

Kuyvenhoven geen deel meer uit van het 

bestuur van stichting Sanjuna. Hij zal zich 

concentreren op zijn rol als coördinator in 

Empada. Dieke Bosselaar neemt de taak van 

voorzitter op zich, terwijl Margaret Zeeman 

toetreedt tot het bestuur (als secretaris). 

Margaret bezocht in de afgelopen jaren een 

aantal keer Guinee-Bissau en was afgelopen 

voorjaar in Empada, waarover ze heel 

enthousiast was. Daarmee kan ook zij, net als 

de andere bestuursleden, uit eigen ervaring 

spreken over Empada en heeft ze een beeld 

van de realiteit ter plaatse. 

Meer informatie:  www.sanjuna.nl  

http://www.sanjuna.nl/

