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Jaarverslag 2021 van de Stichting Sanjuna 

 

 

1. Inleiding 

Dit jaarverslag beslaat het zevende volledige jaar van de stichting Sanjuna na oprichting in april 

2014. Ondanks de covid-19 pandemie werd in het verslagjaar zowel in januari als in juli een 

bezoek gebracht aan Empada. De situatie in Guinee-Bissau rond de pandemie was vanuit 

Nederland slecht te beoordelen. Tijdens de bezoeken werd duidelijk dat de bevolking in Empada 

zich weinig aantrekt van het virus. Het aantal vastgestelde gevallen in het gehele land is erg laag. 

Of het virus er ook werkelijk weinig voorkomt is echter de vraag. Men gaat veelal alleen in uiterste 

nood naar een medisch spreekuur waarvoor betaald moet worden. Aandoeningen met koorts 

worden veelal aan malaria toegeschreven. Bovendien spelen er, naast onder andere 

klimatologische factoren, mogelijk ook nog specifieke zaken ten aanzien van de afweer in de West-

Afrikaanse bevolking.  

2. Fondsenwerving 

In 2021 is het bestand van vaste donateurs, die jaarlijks een bedrag doneren, gegroeid van 34 

naar 42, van wie 29 bijdragen middels een fiscale overeenkomst. Voor specifieke, grotere projecten 

werd bij vermogensfondsen of instellingen geld aangevraagd. Met het oog op de twee te bouwen 

schoolpaviljoens, waarvoor in 2020 financiering werd verkregen, werden in 2021 hiervoor geen 

nieuwe aanvragen gedaan. Ook voor de bouw van tanks voor de opvang van regenwater was nog 

financiering beschikbaar.  

3.  Bestuur 

Door  covid-19 was het niet ieder keer mogelijk om fysieke vergaderingen te houden. Het bestuur 

kwam in 2021 daarom 3 keer digitaal bij elkaar en 1 keer fysiek. Het bestuur heeft de stichting 

financieel en inhoudelijk richting gegeven. Het vinden van sponsoren is een hele opgaven. Tijdens 

de covid-19 pandemie tijd is het nog lastiger om geld voor goede doelen te genereren.  

Er is in 2021 besloten de bijdragen van de school beurzen te verhogen o.a. omdat de prijzen van 

de schooluniformen gestegen zijn. Ook hebben we besloten een bijdrage te gaan leveren voor de 
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bouw van een radiostudio. Deze aanvraag staat al jaren op de agenda en deze wordt nu, omdat er 

een goede onderbouwing is, gehonoreerd.  

Er is uitvoerig gesproken over het oprichten van een plaatselijke NGO in Empada. Uiteindelijk is 

besloten dat niet te doen. Zolang onze coördinator jaarlijks nog tweemaal per jaar Empada 

bezoekt, is sturing goed gewaarborgd. Wellicht dat er in de toekomst de vraag om een plaatselijke 

NGO weer op de agenda komt. 

 

  

4. Ondersteunde activiteiten 

Begin 2020 heeft het bestuur een nieuw beleidsplan voor 2020 – 2022 opgesteld (zie website). In 

2021 handelde het bestuur op basis van de activiteiten en speerpunten hiervan. In 2020 was een 

financieel overschot ontstaan omdat er vanwege de covid-19 epidemie door ons geen bezoeken 

werden gebracht aan Guinee-Bissau met de bijbehorende uitgaven. Met de bezoeken in januari en 

juli 2021 kon een aantal activiteiten weer financieel worden ‘bijgespijkerd’.  

 

5. Bestedingen 

5.1 Onderwijs 

Op onderwijsgebied waren er de gebruikelijke uitgaven voor beurzen voor 20 basisschoolleerlingen, 

20 lyceumleerlingen en 2 HBO studenten (docentenopleiding). 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. Omdat de coördinator in 2020 geen bezoek bracht aan 

Guinee Bissau was de besteding aan beurzen het dubbele bedrag in 2021. Voor basisschoolbeurzen 

werd € 1.800 betaald, voor lyceumbeurzen 3.300 en voor de 2 HBO-studenten € 700. 

 

Beursleerlingen lyceum Jaargang 2021/2022 

Dankbaar werd in Empada gebruik gemaakt van de beschikbaar gestelde gelden voor nascholing 

van basisschooldocenten georganiseerd door de onderwijsinspecteur. Aan de 3-daagse nascholing 

namen ruim 60 docenten deel en de scholing was gericht op communicatie- en 

rapporteringvaardigheden. Ook het lyceum kon dankzij een ruime subsidie van de Dominicuskerk 

in Amsterdam een nascholing van 10 dagen uitvoeren gericht op het verbeteren van de 

pedagogische vaardigheden van de docenten.  

In 2021 werd de bouw van de schoolgebouwen in vier dorpen afgesloten. In 2019 was de bouw in 

Binhal, Francunda en Gancumba Balanta al ver gevorderd. Eind 2021 was ook de bouw in Dar 

Salam geheel gereed. De geraamde besteding voor de bouw van 4 schoolgebouwen was in totaal 

€32.000:  De daadwerkelijke besteding: € 33.200.  
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Het paviljoen met drie lokalen in Dar Salam. 

In 2021 kon de bouw starten van schoolgebouwen in twee dorpen met gelden die in 2020 

verkregen waren van Stichting Spaap en de Hofsteestichting, aangevuld met een bijdrage ad 

€5.000 uit eigen middelen, en wel in Madina de Baixo en Gantamba, beide op bijna 40 km van 

‘Empada-stad’. In Madina was de bouw eind 2021 bijna gereed en in Gantamba halverwege.  

 

 

Het gebouw in Madina de Baixo is bijna gereed. 

 

5.2 Opvangtanks voor regenwater 

Metselaar Julio bouwde door aan de regenwater opvangtanks, maar het beoogde aantal van 20 á 

30 tanks werd niet gehaald. Twee dorpen waar hij 10 tanks zou gaan bouwen, bleken uiteindelijk 

niet voorbereid te zijn. Als voorbereiding moeten de toekomstige eigenaars 240 lemen blokken 

gereed maken en voor goede kwaliteit en kwantiteit zand en water zorgen. Als dit alles niet 

klaarligt bij ieder huishouden kan hij niet starten. Al met al heeft hij in 2021 maar 16 tanks 

opgeleverd.   

 

5.3  Sport 

Er zijn ook in 2021 weer bijdragen gegeven voor voetbaltoernooien en straatvoetbalteams. Vier 

maal werd in 2021 € 75,- gedoneerd voor een voetbaltoernooi. Wij zijn zeker niet de enige 

subsidiegever: de deelnemende teams moeten een ‘inleggeld’ betalen om te mogen deelnemen, en 

soms zijn er nog andere donoren. Hiernaast werd 30x een voetbal gegeven aan straatvoetbalteams 

van kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar.  

De commissie die toernooien organiseert in Empada heeft de ambitie om een clubhuis voor het 

elftal van Empada te bouwen. Het lange termijn doel is om in de 3e divisie te gaan spelen. 
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Vooreerst heeft Sanjuna voor 2020 en voor 2021 een bijdrage gegeven voor de bouw van het 

clubhuis (2x € 750). Gezien de begroting zullen ook andere sponsoren/financiers gevonden moeten 

worden.  

 

Augusto Nbatche, de dynamische coördinator sportactiviteiten. 

  

5.4 Cultuur 

Al enige jaren geleden ontving Sanjuna het verzoek voor de bouw van een Radiostudio met 

inrichting om uitzendingen te gaan verzorgen voor de sector Empada. Al jaren ligt in Empada de 

zendapparatuur opgeslagen in houten kratten die volgens de initiatiefnemers voor de Radiozender 

a Voz da Comunidade compleet is en zal functioneren. Hoewel bij Sanjuna tot voor kort twijfels 

bestonden of deze zender echt zal gaan werken, hebben nu meer Empadaanse notabelen, zoals 

Pater Augusto, zich achter dit initiatief geplaatst. Om kort te gaan, in 2021 heeft ook Sanjuna een 

bijdrage gegeven voor de bouw van de radiostudio (€ 1.500). Deze vordert nu stukje bij beetje. 

Ook hiervoor geldt dat er zeker ook andere financiers nodig zullen zijn.  

 

De toekomstige studio van Radio a Voz da Comunidade met initiatiefnemer Cesário. 

 

5.5 Diversen 

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. De 
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kwetsbaarheid van een systeem met slechts een multifunctionele printer voor de gehele sector 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: het kopiëren zien wij niet als een kerntaak voor de scholen. Na 

wikken en wegen is ervoor gekozen om een printer te financieren voor een private ondernemer, 

zodat hij in Empada een copy-shop kan starten (€ 1.500). Het is nadrukkelijk een eenmalige actie 

van ons, zodat hij direct geld opzij moet gaan zetten voor de vervanging op termijn.  

 

De ‘multifunctionele’ printer is gearriveerd in Empada. 

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. 

6. Financiën. 

(Bedragen zijn afgerond op 100). 

 

De totale baten bedroegen € 13.000. 

Voor de post scholenbouw ontving Sanjuna en bedrag van € 3.800 van de Dominicuskerk voor 

meubilair ten behoeve van de school in Madina de Baixo.   

Aan donaties ontving Sanjuna van 47 particulieren een bedrag van € 9.200, waarvan 

29 donateurs met een fiscale overeenkomst, waarbij zij zich vastleggen om voor minimaal 5 jaar 

een vast bedrag te doneren (totaal € 7.200). 

  

Omdat er in 2020 geen bezoek was gebracht aan Guinee Bissau waren de kosten voor activiteiten 

in dat jaar zeer beperkt. In 2021 vond dus een grote inhaalslag plaats. De totale lasten bedroegen 

€ 39.700.   

 

De lasten waren als volgt; 

- scholenbouw: 20.400 
- beurzen: 6.800; basisschool 1.800, lyceum 3.300 en HBO 700 
- watertanks: 3.200 (16 tanks) 
- onderwijs algemeen: 5.300: scholing basisschool 1.100, scholing lyceum 2.200, multifunctionele 
  printer 1.500, diversen 500 
- sport: 1.900: voetballen, toernooien, bijdrage aan de bouw van een clubgebouw (2 x750) 
- cultuur 2.800: bijdrage radio Empada 1.500, muziekinstrumenten lyceum 1.300 
- noodfonds 100 
- organisatiekosten: 400,  
 

Het resultaat komt daarmee uit op een verlies van – 26.700 (de tegenhanger van het positieve 

resultaat in 2020 ad 27.100): de algemene reserve daalt met 4.300 naar 13.700 en de 

bestemmingsreserves zijn na de resultaatverdeling als volgt: scholenbouw € 13.400, beurzen € 

500, onderwijs algemeen €0 en watertanks € 1.000. 

Voor een nadere detaillering wordt verwezen naar de jaarrekening 2021 op de website 

(www.sanjuna.nl). 

Xxxxxx 

 

http://www.sanjuna.nl/

