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Afgelopen juli brachten Anke en Vincent weer 

een bezoek aan Empada, waarvan hierbij hun 

verslag. 

Algemeen 

De cashewoogst was heel matig, waarschijnlijk 

omdat door hoge temperaturen in 

februari/maart veel bloemen/vruchten 

verdroogden. De regentijd begon een maand 

later dan anders. Bij ons vertrek uit Empada 

regende het inmiddels regelmatig, hetgeen 

ook de weken erna het geval bleef.  

Van de covid-epidemie was, net als in januari, 

in juli weinig te merken: weinig ziektegevallen 

(minder dan honderd per week), weinig 

doden, weinig voorzichtigheid, weinig 

maatregelen. Waarschijnlijk door het 

vakantieverkeer kwam er in augustus toch een 

stijging van het aantal vastgestelde infecties 

tot enkele honderden per week. Ook enkele 

‘prominenten’ overleden. Het bracht de 

President ertoe opnieuw de uitzonderings-

toestand uit te roepen met maatregelen als: 

beperken van de markt-uren, verbieden van 

interregionaal verkeer en een avondklok. Dit 

leidt weer tot veel overlast voor het 

merendeel van de bevolking, die van dag tot 

dag van zeer kleinschalige, informele handel 

(dat gaat om ‘dubbeltjes, kwartjes’) moet zien 

te overleven.   

Printer-crisis 

Van zowel het lyceum als van de openbare 

basisschool kregen we een aanvraag voor een 

multifunctionele kopieermachine. In 2016 

hebben we er een voor het lyceum 

gefinancierd. Deze is vijf jaar intensief 

gebruikt: ook voor veel scholen in de 

omgeving werden examenopgaven 

vermenigvuldigd. De machine vertoonde 

mankementen en stond bij een reparateur in 

Buba. Een aldaar geleende printer bracht 

tijdelijk soelaas voor de examenperiode, maar 

ook die begaf het. Toen moesten alle scholen 

in de sector Empada ineens 50-100 km gaan 

reizen om de examens te kunnen laten 

plaatsvinden. De kwetsbaarheid van een 

systeem met slechts een multifunctionele 

printer op het lyceum was evident. Voor het 

opnieuw schenken van een dergelijke printer 

aan het lyceum, zonder dat men gespaard 

heeft voor vervanging, voelde Sanjuna niet. 

Ook plaatsing op een andere school was niet 

aantrekkelijk: Sanjuna beschouwt het 

kopiëren niet als een kerntaak voor de 

scholen.  

Na enig wikken en wegen is ervoor gekozen 

om een printer te financieren voor een private 

ondernemer, zodat hij in Empada een copy-

shop kan starten. Het is nadrukkelijk een 

eenmalige actie van ons, zodat hij direct geld 

opzij moet gaan zetten voor de vervanging op 

termijn.  

 

De aanschaf van de ‘multifunctionele’ printer. 

Voor de openbare basisschool, die vorig jaar al 

een laptop ontving, kochten we nu een 

‘kleine’ printer, zodat men wel zelf uit de 

voeten kan voor enkele printjes, maar voor 

grote hoeveelheden naar de copy-shop moet. 

Beurzen voor leerlingen  

Het ondersteunen van 20 leerlingen op de 

ECAM-basisschool en 20 op het lyceum wordt 

weer voortgezet. In principe zijn dit 
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weeskinderen of half-wezen. Uit de verhalen 

van de basisscholen blijkt dat er veel meer 

gezinnen zijn, die heel moeilijk kunnen 

rondkomen: nogal wat leerlingen haken om 

financiële redenen af in de loop van het 

schooljaar en de scholen gaan er steeds meer 

toe over ‘wanbetalers’ van de examens te 

weren. Het is pijnlijk dit aan te moeten zien, 

maar het is de harde werkelijkheid in een 

gebied waar de meerderheid van de bewoners 

onder de armoedegrens moet leven en 

sommigen zelfs ver onder de armoedegrens. 

Sport 

 

Op bovenstaande foto is de energieke 

Augusto ‘Nbatche te zien. Hij coördineert 

sportactiviteiten. Sanjuna steunt daarvan 

jaarlijks vier voetbaltoernooien, waaraan 

veelal 6-12 elftallen (dorpen) deelnemen met 

zo’n € 75 per toernooi. Dankzij ook andere 

sponsoren en inschrijvingsgelden is de 

prijzenpot steeds beter gevuld: eerste prijs  is 

nu een koe! Ook zorgt hij ervoor dat groepen 

jongere jongens en meisjes een bal krijgen 

voor hun ‘straatvoetbal’. Zijn ambitie is om 

een voetbalclub ‘Empada’ op te richten en 

daar een spelersverblijf voor te bouwen 

(kleedkamer e.d.). Zoiets gaat natuurlijk stapje 

voor stapje en Sanjuna steunt deze. Een nog 

verder liggend doel is deelneming aan de 

landelijke voetbalcompetitie. Maar dan zijn 

meer en structurele geldschieters nodig, want 

de grootste kostenpost daarvoor zijn de reis- 

en verblijfskosten voor de uitwedstrijden.  

Maar Augusto is energiek en vasthoudend….. 

Scholenbouw 

 

Sanjuna gaat door met het ondersteunen van 

de bouw van scholen: de foto toont hoe de 

bouw vordert van een paviljoen met twee 

lokalen in Madina de Baixo, dankzij de 

financiële bijdragen van stichting Spaap en de 

Hofstee stichting. Deze school zal in de nieuwe 

lokalen secundair onderwijs (7e – 9e klas) gaan 

verzorgen, waarvoor leerlingen uit de 

westelijke punt van de sector (grenzend aan 

de Atlantische Oceaan) nu nog 10 km voor 

moeten reizen naar Dar Salam te voet/per 

fiets/liften.   

 

Meer informatie op www.sanjuna.nl  en 

instagram:  @vincent.sanjuna 

http://www.sanjuna.nl/

