studies. Sanjuna gaat aan dit fonds € 600
bijdragen, waarmee we twee studenten per
jaar ondersteunen.
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Scholenbouw
Sanjuna financierde met hulp van enkele
vermogensfondsen in de afgelopen jaren
zeven schoolgebouwen. Voor de laatste twee,
in Madina de baixo en Gantamba, werd in juli
2022 de laatste hand gelegd aan het
meubilair. In Gantamba liep het plaatsen van
het dak vertraging op: de uitvoerder vond in
juli de prijs te hoog en hoopte dat deze weer
zou gaan dalen….

Voor Stichting Sanjuna is onderwijs een
belangrijke kernactiviteit. Met onze financiële
steun dragen we een steentje bij aan de
ontwikkeling en het perspectief op een betere
toekomst van kinderen en jongvolwassenen in
Empada.
Door beurzen te financieren én door hulp bij
het bouwen of verbeteren van schoollokalen
kunnen meer kinderen naar school. Daarnaast
willen we investeren in de verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs. We doen dat tot
nu toe voornamelijk door het financieren van
bijscholingen voor docenten, zowel in het
basisonderwijs als op het lyceum in Empada.
Uiteraard zijn wij niet de enige organisatie die
het onderwijs ondersteunt: belangrijk zijn
UNICEF, het Wereldvoedselprogramma met
het verstrekken van maaltijden voor
leerlingen, Plan International etc.

Opknappen van scholen
Sanjuna heeft al vaker aan scholen een bedrag
van rond de € 1.000 gegeven voor
opknapwerkzaamheden aan een schoolgebouw. In de regel wordt daar heel praktisch
en efficiënt mee omgesprongen, zodat er veel
‘waar voor het geld’ wordt geleverd. Het
Ministerie van Onderwijs heeft geen fondsen
voor herstel of verbetering van gebouwen.
De rol van de onderwijsinspecteurs
Vorig jaar ontving Guinee-Bissau landelijk
budget om het aantal Onderwijs Inspecteurs
uit te breiden. Op deze manier hoopt men dat
beoogde verbeteringen in het onderwijs
worden geïmplementeerd en gemonitord.
Voor Empada bekent dat vier nieuwe
(hulp)inspecteurs, onder wie een statisticus.
Dit leverde nu al een Excel bestand op met
aantallen leerlingen per school. Voorheen was
dit een met de handgemaakt overzicht van
circa 1x1 meter.

Kenmerk van ónze support is dat wij alleen ‘op
verzoek’ zaken financieren, nauwelijks
overheadkosten kennen en de lijnen tussen
donateur en ontvanger erg kort zijn. Graag
zetten we de activiteiten die we ondersteunen
weer eens op een rij.
Beurzen voor leerlingen
Dankzij de steun van onze donateurs heeft
Sanjuna het aantal beursleerlingen kunnen
uitbreiden tot jaarlijks 20 basisschoolleerlingen en 20 lyceumleerlingen. In principe
zijn dit weeskinderen voor wie de verzorgers
de school niet kunnen betalen. Drie jaar
geleden zijn we ook gestart met financiële
steun voor twee HBO-studenten van de
docentenopleiding. In september ontvangen
zij hun diploma en vrijwel zeker vinden zij snel
daarna een baan. Het lyceum beheert een
fonds dat kansrijke ex-lyceumleerlingen
ondersteunt bij hun dure universitaire of HBO
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Voor Sanjuna is de plaatselijke inspecteur van
het onderwijs in de afgelopen jaren een
belangrijke gesprekspartner: aanvragen voor
nieuwbouw of herstel van schoollokalen
leggen wij voor ter commentaar en
prioritering. Dit helpt ons enorm om tot een
gemotiveerde keuze te komen om een dorp
met (nieuw)bouw te helpen. De Inspecteur
heeft goed inzicht in wat er op de 48 scholen
omgaat. Dat verkrijgt hij door regelmatige
bezoeken aan alle scholen per motorfiets. Die
is natuurlijk ook aan slijtage onderhevig, waar
het ministerie geen fondsen voor verstrekt:
ook hierin bieden wij een financieel helpende
hand zodat deze belangrijke bezoeken kunnen
plaatsvinden.

Ouders/verzorgers worden gemotiveerd om
hun kinderen toch naar school te sturen.
Sanjuna ondersteunt met kosten van vervoer
voor deze ‘mobiele motiveringsbrigade’
Overige steun onderwijssector
En dan zijn er nog allerlei aanvragen die niet in
het bovenstaande rijtje passen, maar wel ven
groot belang zijn: in juli werd € 650 gegeven
voor een waterput bij een school. Het
Wereldvoedselprogramma had deze waterput
als voorwaarde gesteld bij de bekostiging van
het dagelijks ontbijt voor de leerlingen in
Gancumba Balanta. Een basisschool met 6
klassen heeft echt een laptop + printer nodig
om examenopgaven te kunnen maken en te
(laten) vermenigvuldigen.

Nascholing
Inspecteurs zijn de drijvende kracht bij het
organiseren van de jaarlijkse nascholing voor
basisschool docenten. Al enkele jaren stellen
we hiervoor middelen ter beschikking: voor
€900 wordt een 3-daagse nascholing voor
vertegenwoordigers van zo’n 40 basisscholen
gegeven.

Toekomst
Het landelijk goed bekendstaande lyceum in
Empada heeft de ambitie om universitair en
HBO onderwijs in Empada op te zetten. Dit
moet dan duidelijk goedkoper worden dan in
de hoofdstad waar de kosten van
levensonderhoud sowieso al veel hoger zijn
dan in Empada. Of de ontwikkeling van een
‘Brainport Empada’ enkel een toekomstdroom
van de lyceumdirectie is of realiteit wordt, zal
gaan blijken.
Sanjuna wil zich liefst meer op de kwaliteit van
het onderwijs gaan richten, maar vooralsnog
vereisen ook de fysieke voorzieningen
aandacht en geld, omdat het ministerie niet in
staat is adequate fondsen voor onderhoud ter
beschikking te stellen.

Associatie van Ouders en Verzorgers
De zgn. Associatie van Ouders en Verzorgers
kent
in
de
meeste
dorpen
een
vertegenwoordiger. Samen met een kern van
twee actieve leden uit Empada wordt
periodiek in veel dorpen een vergadering
belegd met ouders en verzorgers om het
belang van goede deelname aan het onderwijs
te benadrukken. Nog steeds blijft een aantal
kinderen tijdelijk thuis van school in de
oogsttijd
van
de
cashewvruchten.

Meer informatie op www.sanjuna.nl en
Instagram: @vincent.sanjuna
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