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Nieuwsbrief SANJUNA 

september 2020 

Algemeen 

Dit jaar is door de Covid-19 epidemie het 

gebruikelijke bezoek in de maand juli komen 

te vervallen. Er waren in juli nog geen 

reguliere vluchten vanuit Lissabon naar Bissau 

en bovendien was de situatie rond het virus in 

Guinee-Bissau te ondoorzichtig. Daarom valt 

er weinig op basis van eigen waarneming te 

vermelden.  

Sinds februari fungeert Sissoco Embalo met 

steun van het leger en de West Afrikaanse 

Unie als president. De andere kandidaat, 

Domingos  Simoes Pereira, probeert vanuit 

Lissabon de uitslag van de 

presidentsverkiezingen nog aan te vechten. 

Het Hooggerechtshof  annuleerde eerder de 

uitslag wegens onregelmatigheden in de 

telling en zou moeten aangeven hoe het 

verder moet (hertelling?). Helaas kan het 

Hooggerechtshof al vele maanden niet bijeen 

komen, zodat het lijkt alsof grote delen van de 

bevolking en de internationale gemeenschap 

de ontstane situatie met Sisocco als president 

accepteren.  

Feit is dat er deze zomer veel regen is 

gevallen. Dat is belangrijk en het is een van de 

weinige zaken waar iedereen positief over is. 

Covid-19 epidemie 

In Guinee-Bissau is op een bevolking van 1,7 

miljoen inwoners bij ruim 2.200 personen een 

Covid-19 infectie vastgesteld met in de laatste 

weken zo’n 40 gevallen per week. Er zijn ruim 

dertig doden door dit virus geregistreerd. In 

werkelijkheid zullen de aantallen, zoals in de 

meeste landen, veel hoger liggen. De volgende 

feiten spelen een rol: 

* Door de medio maart afgekondigde 

lockdown werd niet alleen alle verkeer in de 

hoofdstad lamgelegd, maar werd ook het 

interprovinciaal verkeer tamelijk effectief 

geblokkeerd, waardoor in het binnenland 

inderdaad waarschijnlijk weinig gevallen 

voorkomen. De regels werden behoorlijk 

streng gehandhaafd door de politie met veel 

bekeuringen en regelmatig gebruik van de 

knuppel. Sinds juni werden geleidelijk veel 

maatregelen versoepeld, zonder dat dit veel 

effect op de geregistreerde aantallen lijkt te 

hebben. 

* Veel Guineeërs  hebben angst voor en 

afkeer van het nationale ziekenhuis, zodat zij 

met ziekte en sterfte niet in de statistieken 

terechtkomen. Bovendien wordt door de altijd 

al hoge morbiditeit en sterfte (malaria, tbc en 

andere infecties) het zicht op de invloed van 

Covid-19 ontnomen. 

* De economische impact van de 

lockdown is ook in Guinee-Bissau enorm: toen 

de markten werden gesloten en het transport 

werd verboden konden de boeren en de 

tussenhandel hun producten niet meer kwijt 

en hadden veel mensen geen inkomsten 

meer.  

* Uit telefonische contacten met 

mensen in Empada kregen we de indruk dat 

daar een ‘intelligente lockdown’ werd gevolgd 

met redelijk wat bewegingsvrijheid voor de 

inwoners.  

* Sinds begin augustus kan ook in 

Empada materiaal voor een Covid-test 

afgenomen worden. Tweemaal per week komt 

een mobiele equipe langs in het lokale 

ziekenhuis, die bij verdachte gevallen 

materiaal verzamelt, waarna in de 

regiohoofdplaats de test wordt uitgevoerd. 

Aldus werd tot eind augustus in Empada bij 

een 10-tal personen een Covid-19 infectie 

vastgesteld (in de gehele regio Quinara ruim 

veertig positieven). 
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Gevolgen van Covid-19 voor Sanjuna 

Sommige door Sanjuna gesteunde activiteiten 

werden door de overheidsmaatregelen 

getroffen. Niettemin trachten we de financiële 

ondersteuning  te continueren: 

* In maart werden de scholen abrupt 

gesloten. In augustus hebben het lyceum en 

de basisscholen in Empada op basis van 

resultaten van leerlingen tot maart het 

schooljaar afgesloten (soms met een extra 

taak voor een leerling). Het plan van het 

lyceum is om half september weer te starten 

met het nieuwe schooljaar; de basisscholen 

starten begin oktober. Op de situatie van 

scholen in de rest van de regio hebben we 

geen zicht.  

* De bouw van watertanks door 

metselaar Julio is in maart/april even 

gestagneerd, omdat de aanvoer van cement 

stokte. Inmiddels bouwt hij weer tanks in 

verschillende dorpen. Zo nodig stuurt Sanjuna 

hem geld, zodat hij weer materiaal kan kopen 

en verder werken.  

* Sportactiviteiten zoals voetbal-

toernooien waren enige tijd stilgelegd, maar 

zijn inmiddels met kleinere ‘elftallen’ weer 

mogelijk. Subsidie daarvan door Sanjuna 

wordt gecontinueerd.  

* In overleg met de hoofdverpleger van 

het ziekenhuis heeft Sanjuna in mei 10 

kunststoffen watertanks gefinancierd, die bij 

het ziekenhuis en op andere drukbezochte 

plaatsen zijn neergezet, zodat mensen daar 

hun handen kunnen wassen.  

 

Beleidsplan Sanjuna 2020-2022 

Het nieuwe beleidsplan 2020-2022 is klaar en 

is te lezen op de website. Bij het tot stand 

komen van het plan zijn suggesties van een 

aantal donateurs benut, mede naar aanleiding 

van  de viering van ons 5 jarig bestaan. Het 

bestuur is positief gestemd over de tot nu  

bereikte resultaten op het gebied van 

scholenbouw, watertanks, beurzen en sport- 

en cultuuractiviteiten. Daarom zijn onze 

hoofdlijnen van beleid  ongewijzigd gebleven. 

Inschatting is dat nu en op langere termijn 

substantiële behoefte blijft aan aanvullende 

ondersteuning voor verdere ontwikkeling van 

de bevolking van Empada.   We realiseren ons 

dat we als kleine stichting kwetsbaar zijn. 

Dankzij de sterke worteling van de 

initiatiefnemers,  Vincent en Anke, in Empada 

en hun kennis van de taal en cultuur blijven de 

vragen van de bevolking binnenkomen.  Met 

het verstrijken der jaren is het van belang om 

ons over de toekomst te buigen. Daarom zal 

er een continuïteitsplan gemaakt worden voor 

de korte en de langere termijn. Een enquête 

onder onze donateurs zal onderdeel uitmaken 

van dit plan.  

 Ideeën voor sponsoring  

Het zoeken van sponsoren om geld te doneren 

is een terugkerend item voor Sanjuna. 

Misschien heeft u als donateur nog goede 

ideeën die wij kunnen uitwerken. Of weet u 

bedrijven die particuliere initiatieven willen 

steunen. We zoeken financiering voor de 

scholenbouw en ook aan onze culturele en 

sport activiteiten zouden we graag meer 

aandacht willen besteden.  

Heeft u een mooi plan? Stuur een mail aan 

info@sanjuna.nl .  

 

Meer informatie:  www.sanjuna.nl  
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