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Nieuwsbrief SANJUNA    

februari 2021 

Algemeen 

Eind december 2019 bezochten Anke en 

Vincent Empada voor het laatst. Als gevolg van 

de covid-19 pandemie waren bezoeken in 

2020 helaas niet mogelijk. Pas ruim een jaar 

later, in januari 2021, bracht Vincent opnieuw 

een bezoek. Hieronder zijn verslag. 

Covid-19 epidemie 

Tijdens mijn bezoek golden geen strenge 

maatregelen. In Empada waren sinds augustus 

geen personen met een positieve covidtest 

gevonden. Ook zagen de verplegers van het 

ziekenhuis geen verdachte gevallen. Bij mijn 

contacten hield ik de gebruikelijke afstand van 

1,5 m, maar dit wekte bij hen vooral de 

lachlust op met de opmerking dat hier 

helemaal geen covid voorkomt. Nogal eens 

werd eraan toegevoegd dat trouwens 

God/Allah beslist of jouw tijd gekomen is.  

In de loop van januari bleek dat het aantal 

positieve covidtesten in de hoofdstad toch 

met tientallen omhoog ging, ongetwijfeld door 

kerstvakantiereizigers die arriveerden vanuit 

Europa en Brazilië.   

Tussen maart en juli 2020 waren de scholen  

gesloten. In september/oktober zijn ze weer 

gestart. De meeste scholen lieten de 

resultaten van de laatste proefwerken gelden 

voor de beoordeling of leerlingen konden 

overgaan naar een volgende groep. Het geld 

voor de beursleerlingen werd nu in januari 

overhandigd voor het gehele schooljaar. De 

bouw van watertanks door metselaar Julio is 

in maart-mei gestagneerd, omdat de aanvoer 

van cement stokte. Sinds de zomer bouwt hij 

weer tanks in verschillende dorpen. 

Sportactiviteiten zoals voetbaltoernooien 

waren enige tijd stilgelegd, maar zijn nu weer 

mogelijk. En hoe. In het dorp Francunda vond 

op de eerste zaterdag van mijn verblijf de 

finale plaats van het kersttoernooi: volgens 

zeggen waren er circa 2.000 toeschouwers. 

Vanwege mijn zelfopgelegde quarantaine was 

ik er niet bij.  

Een onbedoeld “slachtoffer” van onze 

afwezigheid door de covidepidemie was 

Matarina Sambú uit het dorp San Miguel. 

Tijdens ons verblijf in december 2019 kwam ze 

bij ons langs. Ze zat toen in de 6e klas van de 

basisschool, maar had een betalings-

achterstand: ze heeft geen ouders meer en in 

2019 overleed niet alleen haar kind, maar ook 

verdronk haar man die visser was. We vonden 

haar verhaal zo triest dat we haar resterende 

schoolgeld betaalden met de toezegging ons 

best te doen om haar op de lijst voor 

beursleerlingen van het lyceum te krijgen. Dat 

heb ik toen ook netjes in mijn schriftje 

genoteerd, maar omdat ik in juli 2020 niet 

naar Empada ging, kwam ik die aantekening 

niet tegen. Bij haar inschrijving voor klas 7 van 

het lyceum in september 2020 wist men van 

niets en werd ze afgewezen. 

 

Ze is op de openbare school lessen gaan 

volgen. Het (veel lagere) schoolgeld verdiende 

ze zelf door koeken te bakken. Dankzij haar 

assertiviteit en volharding is alles nu 

rechtgezet en start zij in september in de 7e 

klas van het lyceum. 
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Laptop voor de basisschool.  

De openbare basisschool van Empada heeft 

dit jaar 819 leerlingen. Van de overheid komt 

geen enkele hulp, financieel of inhoudelijk. 

Sanjuna kon dit maal een grote wens 

vervullen, namelijk een laptop om 

examenopgaven op te kunnen maken en 

allerhande administratieve zaken. Er zijn 

enkele docenten die er mee om kunnen gaan. 

Bij het in ontvangst nemen door de directie 

was grote dankbaarheid mijn deel (foto).   

 

Maar er kwam ook direct het verzoek om een 

multifunctionele printer…… 

Betrokken ouders en verzorgers 

Sinds vele jaren spant een groepje ouders zich 

in stad Empada in om deelname van kinderen 

aan het onderwijs te bevorderen. Zij gaan 

langs bij ouders om hen te motiveren hun 

kinderen naar school te sturen. Hun reikwijdte 

is in geografische zin beperkt vanwege gebrek 

aan transport. Afgelopen jaar kregen ze € 120 

subsidie van ons om transport per motorfiets 

te kunnen betalen, zodat ze alle delen van de 

sector te kunnen bezoeken.  

 

Op de foto Augusto Miranda en Suleimane 

Camará die verslag kwamen uitbrengen van 

hun vier tochten waarop ze 22 dorpen 

bezochten. Hun programma voor komend 

halfjaar steunen wij weer met € 100.   

Beurzen omhoog 

Vanaf het nieuwe schooljaar is de hoogte van 

de beurzen door verschillende oorzaken 

gestegen. De prijs van schoolkleding is meer 

dan verdubbeld, omdat de overheid deze 

kleding gaat aankopen en verplicht stelt voor 

alle leerlingen. Ook formele verplichtingen 

(zoals het laten maken van een 

identiteitsbewijs) vergoedt Sanjuna nu. 

Daarmee wordt het bedrag van de beurs voor 

een basisschoolleerling € 50 (was € 40) per 

jaar en voor een leerling van het lyceum € 80 

(was € 60).  

De beursleerlingen 2020/2021 van het lyceum 

met hun verzorgers.  

Aantallen leerlingen 

In de sector Empada wonen naar schatting 

20.000 inwoners. Volgens telling van de 

onderwijsinspecteur zijn er 38 scholen die 

basisonderwijs verzorgen en er is een lyceum 

met 924 leerlingen. Van de 38 basisscholen 

hebben 17 tevens een ‘preschooljaar’ met in 

totaal 890 kinderen, vier daarvan zelfs met 

meer dan 70 kinderen. Twee van de scholen 

voor primair onderwijs (klas 1-6) verzorgen 

tevens secundair onderwijs (7-9e klas) en een 

derde de 7e-10e klas. De meeste scholen 

kennen minder dan zes leergangen (zie tabel). 

Sommige daarvan hebben een relatief laag 
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aantal  leerlingen. In de tabel is tussen haakjes 

geplaatst het aantal basisscholen, waarmee 

een regelmatig contact bestaat en waar 

Sanjuna heeft bijgedragen aan de 

(re)constructie. 

Aantal 
scholen 

Klassen 
waaraan wordt 

lesgegeven 

Totaal 
aantal 

leerlingen 

1 (lyceum) 7e -12e  924 

1  (1) 1e t/m 10e  1.001 

2  (2) 1e t/m 9e  1.463 

6  (3) 1 t/m 6e  1.652 

2 1 t/m 5e  332 

13  (2) 1 t/m 4e  1.391 

6 1 t/m 3e  356 

4 1 en 2e  230 

4 1e  137 

 subtotaal 38 scholen voor 
basisonderwijs 

6.562 

Tot aantal schoolgaanden 
 

7.486 

Ingeschreven leerlingen sector Empada 

Het is voorstelbaar dat de kwaliteit van het 

onderwijs op deze 38 scholen wisselt. Ook zijn 

niet alle docenten bevoegd. Sanjuna geeft dan 

ook dit schooljaar weer een subsidie om een 

nascholing van drie dagen te verzorgen voor 

de circa 100 leerkrachten van deze 

basisscholen. Het gevoel bekruipt je al snel dat 

het een druppel op een gloeiende plaat moet 

zijn, maar de onderwijsinspecteur vindt het 

ontzettend belangrijk. Wij volgen hem daarin.  

 

Ook gaat Sanjuna door met het ondersteunen 

van de bouw van scholen: op de foto de start 

van de bouw van een paviljoen met twee 

lokalen in Madina de baixo. Dankzij de 

financiële bijdragen van stichting Spaap en de 

Hofstee stichting. Deze school heeft de 

ambitie om ook secundair onderwijs (7e – 9e 

klas) te gaan verzorgen.  

Radio A Voz de Comunidade 

 

Docent Cesário is al enkele jaren de trekker 

van het project om in de sector Empada een 

eigen radiostation te vestigen: de stem van de 

gemeenschap (A Voz de Comunidade). De 

apparatuur staat al meer dan tien jaar gereed, 

maar in kisten ingepakt in Empada. Nu is dan 

daadwerkelijk de bouw van het radiostation 

gestart (foto). Sanjuna heeft zich aangesloten 

bij andere financiers en € 1.500 voor de bouw 

beschikbaar gesteld. 

 

 

Uit dank voor de bijdrage van Sanjuna is de 

school in Gancumba balanta voorzien van de 

naam en het portret van onze uitvoerend 

coördinator (en in de jaren tachtig arts in de 

regio Empada) Vincent Kuyvenhoven. Een leuk 

gebaar! 

MMMeer informatie: www.sanjuna.nl en 

instagram:  @vincent.sanjuna 

http://www.sanjuna.nl/

