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Jaarverslag 2019 van de Stichting Sanjuna 

 

 

Inleiding 

Dit jaarverslag beslaat het vijfde 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. Eind 2019 waren er presidentsverkiezingen. De Kiesraad wees Sissoco Embaló als 

winnaar aan, maar het Hooggerechtshof annuleerde de uitslag wegens onregelmatigheden bij de 

telling nadat de andere kandidaat, Domingos Simoes Pereira, bezwaar had aangetekend. Het is bij 

het verschijnen van dit jaarverslag  onduidelijk hoe dit zich verder zal ontwikkelen.  

 

Bestuur 

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. Sinds september 

2019 heeft Dieke Bosselaar de taak van voorzitter overgenomen, terwijl Margaret Zeeman is 

toegetreden  tot het bestuur als secretaris. Margaret bezocht in de afgelopen jaren een aantal keer 

Guinee-Bissau en was in het voorjaar 2019 in Empada. 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. Wout Zinkstok blijft penningsmeester. Het bestuur kwam in 2019 vijf keer bijeen om de 

stichting financieel en inhoudelijk richting te geven.  
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5-jarig bestaan 

Op 7 april vierde Sanjuna haar vijfjarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst, waar rond 35 

donateurs aan deelnamen. Voor de gelegenheid was een film gemaakt, die via de Website te zien is, 

inmiddels ook in een verkorte versie van 100 seconden. Tijdens de bijeenkomst werden ervaringen 

en inzichten met de donateurs gedeeld. Het resultaat was dat het bestuur nieuwe inspiratie opdeed 

en veel support én waardevolle suggesties van donateurs voor de toekomst ontving.   

 

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. De coördinator reist 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. In 2019 

bracht Vincent Kuyvenhoven 3 maal een bezoek aan Empada,  in december  in gezelschap van zijn 

vrouw Anke en een bevriend echtpaar, Franca en Jan uit Nederland.  

Fondsenwerving 

In 2019 is het bestand van vaste donateurs, die jaarlijks een bedrag doneren, gegroeid van 22 naar 

34. De groei van het vaste bestand is te danken aan de extra aandacht rond de jubileumviering en 

nieuwe geïnteresseerden via het nieuw toegetreden bestuurslid. Voor specifieke, grotere projecten 

wordt bij vermogensfondsen of instellingen geld aangevraagd (zie hieronder).  

 

Baten 2014-2019 

 

 

 

Giften algemeen (18,6%)

Giften onderwijs algemeen
(17,8%)

Giften beurzen (5,9%)

Watertanks/gezondheidszorg
(12,3%)

Sport/cultuur (0,6 %)

Scholenbouw /
Gemeenschapsschool (44,7%)

Overige baten (0,1%)
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Bestedingen 

De bestedingen 2014 t/m 2019 hieronder weergegeven laten zien dat de overgrote meerderheid van 

de gelden naar Onderwijs gaat: 52% naar scholenbouw, onderwijs algemeen (scholing, materiaal 

zoals computers) 24,5%en beurzen 7,8%. De bouw van watertanks is een goede tweede met 10,7% 

van de bestedingen, terwijl Sport & cultuur een bescheiden 2,7% beslaat.   

 

Lasten Sanjuna 2014 – 2019 

 

 

Ontwikkelingen in Empada 

Na de eerste verbeteringen aan de infrastructuur van Empada in 2018, is na 35 jaar praten en 

beloven een asfaltweg gereed gekomen, die Empada-stad tot op 12 km nadert. In Empada-stad is 

een watertoren geïnstalleerd, waaraan een waterleiding is verbonden. Op verschillende plekken langs 

de hoofdstraat zijn watertappunten gemaakt en is een aantal woningen op deze waterleiding 

aangesloten. Elektriciteit was decennialang in Empada alleen via een privégenerator beschikbaar en 

in enkele gevallen op basis van zonne-energie. Maar in 2019 is de elektriciteitscentrale in Buba 

gereedgekomen die het openbare net in Empada (net als in enkele andere grote plaatsen in het 

zuiden) tussen 19.00 en 02.00 uur van stroom voorziet. Uiteraard blijft het afwachten welk deel van 

het jaar deze centrale functioneert.  

Ondersteunde activiteiten 

In 2019 werden eerder geïnitieerde activiteiten voortgezet vanuit de visie en plannen neergelegd in 

het beleidsplan Sanjuna 2017-2019. Wegens het succes van de met steun van Sanjuna gebouwde 

‘gemeenschapsschool’ in Empada (ruim 400 leerlingen), ontvingen we in de loop van 2018 en 2019 

van ruim 10 dorpen een aanvraag voor financiering van de bouw, restauratie  of uitbreiding van een 

school. Ten behoeve hiervan werden financieringsaanvragen gedaan bij vermogensfondsen in 

Nederland. Na toekenning door drie fondsen in 2018 ontvingen we in 2019 een donatie van één fonds 

en een particuliere donateur voor de scholenbouw. Van één fonds ontvingen we een ruime donatie 

voor de waterputten.  

Onderwijs algemeen: 24,5%

Beurzen: 7,8%

Watertanks: 10,7%

Sport/cultuur: 2,7%

Scholenbouw: 52,0%

Noodfonds: 0,5%

Overhead: 1,8%
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Meer specifiek werd het geld besteed aan de volgende onderwerpen:   

1. Onderwijs 

1a) In 2019 werd in totaal € 5.100,- verkregen van de Marthe van Rijswijck Foundation en van een 

grote particuliere donatie ten behoeve van scholenbouw. Hiermee kon de bouw afgerond worden van 

drie in 2018 gestarte bouw van paviljoens voor scholen en gestart worden met de bouw in een vierde 

dorp. De keuze voor de volgorde van bouw en verbouw  was vooral gebaseerd op een aantoonbare 

eigen inbreng van het dorp en op de urgentie van de aanvraag. Zo is in 2018 en 2019 de bouw van 

paviljoens in de dorpen Binhal, Francunda en Gancumba Balanta (foto’s) afgerond. De bouw in Dar 

Salam vordert, maar is nog niet geheel gereed. De aanvraag voor reparaties aan 2 paviljoens in 

Madina de Baixo is gehonoreerd, maar moet nog starten in 2020.    

 

Foto’s van de gebouwde scholen in Francunda, Gancumba balanta, Binhal en Dar Salam eind 2019.  

1b) Voor het schooljaar 2019-2020 werden 15 beurzen verstrekt aan leerlingen van de basisschool 

en 20 aan leerlingen van het lyceum. 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. Daarnaast zijn er voor de vooropleiding van 2  HBO-studenten beurzen toegekend. Er 

is een totaalbedrag van  €2.800,- besteed, waarvan €1.000,- voor de HBO studenten. 

1c) Overige gesteunde activiteiten onderwijs: er werd een scholing voor docenten gefinancierd en 

een laptop aangeschaft voor docenten op een basisschool. 

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 2019 25 drinkwatertanks met 

ontvangen gelden van de Stichting Mundo Crastini Meliori, van de Helden Tucker Stichting en van de 

Gebroeders van de Bosch Stichting. Hoewel meer geld beschikbaar was voor tankbouw, lukte het 

metselaar Julio Nanrebna ook in 2019 niet om meer tanks te bouwen vanwege een tennisarm (ofwel 

troffelelleboog) die hem enkele maanden van het werk hield.  

  

Gebouwde regenwater opvangtanks in Dar Salam (L) en Satecuta (R). Op de linker foto is de man 

met zonnebril metselaar Julio Nanrebna. 
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3. Sport & cultuur 

Sport  

Er zijn bijdragen gegeven voor voetbaltoernooien en straatvoetbalteams. Tweemaal werd in 2019 € 

75,- gedoneerd voor een voetbaltoernooi. 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 bijvoorbeeld een koe, die 

vervolgens op een nader te kiezen moment met andere teams en fans feestelijk soldaat wordt 

gemaakt. Daarnaast werd 30x een voetbal gegeven aan straatvoetbalteams van kinderen in de 

leeftijd van 4-14 jaar.  

Muziekinstrumenten  

Door het lyceum was een aanvraag ingediend voor muziekinstrumenten. Men wil muziekonderwijs 

gaan organiseren en bij feesten en gedenkdagen niet alleen afhankelijk zijn van bands uit andere 

plaatsen. Dankzij een gift van € 700,- van een donateur ter gelegenheid van zijn zeventigste 

verjaardag kon deze aanvraag worden gehonoreerd. Er werden 16 instrumenten aangeschaft, 

voornamelijk kunststoffen blaasinstrumenten die gemakkelijk mee te nemen zijn in een koffer. De 

leiding van het lyceum was verrast dat al zo’n fors deel van hun wensenlijst met 50 instrumenten 

werd gehonoreerd. Er bleek nog geld over om in Bissau eventueel een keyboard en/of gitaar aan te 

schaffen – instrumenten die wij niet zo gemakkelijk in een vliegtuig meenemen. Wordt in 2020 

vervolgd.  

Muurschildering 

Tijdens het bezoek in december is door vriendin Franca, die kunstschilder is, een muurschildering op 

de muur van de Gemeenschapsschool (ECAM) gemaakt. Zij deed dit samen met leerlingen op basis 

van een door hen gemaakt ontwerp op het thema ‘milieu’: het woord ‘Ambiental’ in de naam van de 

school duidt namelijk op het ons omringende milieu c.q. de natuur. De leerlingen deden een mooie 

ervaring op en al snel kwamen bij ons verzoeken voor andere muurschilderingen binnen.  

  

 

Foto muurschildering: de grutto en de stern pendelen tussen Nederland en Guinee-Bissau 
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4. Financiën. 

De totale opbrengst van alle donaties tezamen bedroeg € 24.742,- Hiervan was € 10.500 afkomstig 

van 2 fondsen :  € 6.000,- van de  Gebr. vd Bosch Stichting ten behoeve van watertanks, € 4.500,- 

van het Marthe van Rijswijckfonds voor scholenbouw, € 2.481,- van de Dominicuskerk voor scholing 

van docenten.       

Van donateurs werd een bedrag van € 11.696,- ontvangen, waarvan € 700,- vanwege pensionering, 

bestemd voor muziekinstrumenten. 

De organisatiekosten bedroegen 746,-, hoger dan normaal vanwege de lustrumbijeenkomst in april. 

Het percentage overhead was daardoor 3,0%.  

Het resultaat komt daarmee uit op €-359 : de algemene reserve stijgt met € 5.475 naar € 15.208, 

en de bestemmingsreserves zijn na de resultaatverdeling als volgt: scholenbouw € 4.152, beurzen € 

845, onderwijs algemeen €1.625 en watertanks € 6.344. 

Eind 2019 waren er 34 vaste donateurs met een totaal toegezegd bedrag van € 5.750  per jaar. Voor 

een nadere detaillering wordt verwezen naar de jaarrekening 2019 op de website (www.sanjuna.nl).  

 

xxxxxx 

http://www.sanjuna.nl/

