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Algemeen
Afgelopen januari werd door Vincent weer
een bezoek aan Empada gebracht. Evenals bij
de vorige twee bezoeken leefde de covid-19
pandemie niet erg onder de bevolking. Kort
voor de beoogde terugkeer werd hijzelf echter
geconfronteerd met een positieve PCR-test,
hetgeen tot een verlengd verblijf in de
hoofdstad leidde.
Vorderingen in schoolgebouwen
Sinds de oprichting van Sanjuna werden in vier
dorpen schoolgebouwen (‘paviljoens’) met
twee of drie lokalen gebouwd met financiële
steun van de stichting. Tijdens dit bezoek
bleek het vijfde gebouw gereed, onderdeel
van een school met bijna 1.000 leerlingen in
Dar Salam (foto onder).

Anders dan het shirt mét Praxis-logo van
directeur Mbemba wellicht doet vermoeden is
het in de sector Empada geen kwestie van
even naar de bouwmarkt gaan en meenemen
wat je nodig hebt. Het regelen van de
vergunning om een boom te mogen verzagen
bij de regionale verantwoordelijken van het
directoraat voor de bosbouw (‘Florestas’)
vereist diplomatie en doorzettingsvermogen,
vooral als het zonder ‘extra’ betalingen moet
gebeuren.

In Madina de Baixo betreft het zesde
schoolbouwproject een nieuw paviljoen bij
een school die reeds uit drie paviljoens
bestaat. Het gaat hier nu alleen nog om de
afwerking (ijzeren tralies in de vensters,
schilderwerk e.d.). Voor het maken van de
schoolbanken ligt het hout gereed (foto’s
onder).
School in aanbouw in Gantamba
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Sanjuna’s zevende schoolbouwproject betreft
het dorp Gantamba waar een bestaand
gebouw met slechts één lokaal plus een
noodlokaal van palmbladeren nu een
paviljoen met twee lokalen erbij krijgt. Er
moet zeker nog werk verzet worden, maar
financiën
hiervoor
werden
reeds
overgedragen.

Ziekenhuis ‘Rui Djassi’
Tot nu toe heeft stichting Sanjuna zich
nauwelijks
met
het
plaatselijke
gezondheidscentrum / ziekenhuis bemoeid.
Het ziekenhuis en het personeel had en heeft
zijn handen vol om alle tijdelijke projecten die
langskomen invulling te geven. Er waren
frequente wisselingen in de verantwoordelijke
personen en de sinds 2010 aanwezige arts
werd al vele jaren geleden elders benoemd.
Opvolgers verdwenen meestal binnen enkele
maanden weer. Nu bleek echter sinds maart
2021 Dr. Vasco benoemd te zijn en nog niet
vertrokken. Een gesprek met hem gaf kans iets
over de opstartfase van het ziekenhuis in 1982
te vertellen en te luisteren naar zijn eerste
ervaringen. Hoewel hij geen salaris de eerste
10 maanden ontving, had hij de minister al
een lijst met benodigdheden/wensen
gegeven. Maar er kwam geen respons. Dus
vroeg ik naar zijn grootste noden. Dat waren
het a) ontbreken van 2 accu’s om ’s avonds en
‘s nachts licht te hebben bij de
werkzaamheden en b) wat chirurgisch
instrumentarium om kleine ingrepen, zoals
het hechten van wonden, te kunnen doen.
Voor het bestuur was deze noodzaak zo
evident, dat binnen enkele uren Dr. Vasco op
pad kon gaan om deze aankopen te realiseren.

Maar er zijn ook aanvragen die nog niet
kunnen worden gehonoreerd: vier dorpen
vroegen om een paviljoen met 2 of 3 lokalen
en vijf bestaande scholen hebben dringend
onderhoud- en reparatiewerk nodig.

Vervolg printercrisis
De multifunctionele fotokopieermachine voor
ondernemer Mario Castro is inmiddels in
Empada gearriveerd en heeft vooralsnog een
plek in huis gekregen. Daar worden voorlopig
kopieën gemaakt zoals op het bord te lezen is
(‘PROVISORIAMENTE’) worden de prijzen van
kopieën vermeld). Mario is bezig om de
definitieve behuizing zorgvuldig inbraak- en
stofvrij te maken.

Er zullen een volgend keer ongetwijfeld meer
wensen en ideeën op tafel komen, maar
hopelijk geeft dit de professionals in het
ziekenhuis enig vertrouwen en plezier in hun
werk. De droom van Dr. Vasco is overigens
gynaecoloog worden…..
Meer informatie op www.sanjuna.nl
instagram: @vincent.sanjuna
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