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JAARVERSLAG 2017 

1.Algemene informatie: De ontwikkeling van het toerisme op Kaap Verdië 

Zoals gebruikelijk begin ik het jaarverslag altijd met een actueel onderwerp. Uit mijn archief bleek, 

dat ik in 2008 over toerisme een artikel geschreven heb.  

In de tussenliggende tien jaar is het aantal toeristen 

enorm toegenomen. De teller hiervoor stond in 2017 op 

meer dan 650.000. Wel dient hierbij te worden 

opgemerkt, dat 90% hiervan op de eilanden Sal en Boa 

Vista verblijven voor een zonnige strand- en  

watersportvakantie in één van de grote resorts. Daar is op 

zich niets mis mee, maar het echte Kaapverdië leer je pas 

goed kennen op de zeven andere eilanden, die Kaap 

Verdië zo mooi en aantrekkelijk maken als een bijzondere 

vakantiebestemming.  

Aangezien Kaapverdië over vier Internationale vliegvelden 
beschikt, zijn de eilanden op Santo Antão en Brava na per 
vliegtuig te bereiken. Tussen de verschillende eilanden zijn 
ook bootverbindingen.  Voor wandelaars en eco-toeristen 
is Kaap Verdië een lustoord. Op mijn favoriete vakantie-
eiland Santo Antão vind je naast een middelhoog gebergte, 
een naaldbomenbos en veel suikerriet-, koffie- en 
bananenplantages. Je kunt er uren lopen over bergpaden 
en langs de kust met uitzicht op de Atlantische Oceaan.   
De omgeving van het dorp Paul is indrukwekkend.  
Een wandeling naar beneden vanuit de (dode) vulkaan 
Cova naar het dorp Paul, met een schitterend uitzicht op 
de omgeving is zeker  aan te raden. Een kronkelend pad 
langs landerijen voert je naar beneden.  
 
Hetzelfde is van het eiland Sao Nicolau te vertellen, met de berg Monte Gordo (1312 meter) en zijn 
indrukwekkende drakenbomen op weg naar de top. Er zijn vanuit Ribeira Brava, de hoofdstad, 
prachtige wandelingen te maken over geitenpaadjes, die de bewoners vroeger zelf ook gebruikten. 
Het is een rustig eiland, met een vulkaan- en een woestijnlandschap, een ruige kust en bij het dorp 
Tarafal een strand met leuke terrasjes. 
 
Mindelo, de hoofdstad van het eiland San Vicente, is het centrum van de Kaapverdische cultuur.       
Er is een museum, waarin dit alles te zien is.  Het heeft bijna 100.000 inwoners en je vindt er mooie 
nieuwe, maar ook oude hotels. Het eiland heeft  de grootste haven, cafeetjes en restaurants, waar de 
echte Kaapverdische morna’s zijn te horen. Deze muzieksoort is bekend gemaakt door de beroemde 
zangeres Cesaria Evora, die haar carrière is begonnen in de havenkroegjes van Mindelo. Een bezoek 
aan de badplaats Baia das Gatas, is in augustus aan te bevelen, omdat dan er dan een muziekfestival 
wordt georganiseerd, waar meer dan 20.000 liefhebbers op af komen. Een wandeling van ongeveer 
tien km. langs het witte strand tot het vissersplaatsje Calhau is meer dan de moeite waard. Met een 
“aluguer” (huurauto voor meerdere personen) kom je goedkoop weer in Mindelo. Boven op de 
heuvel Monte Verde (732 meter) heb je een mooi uitzicht op deze stad en de grote haven.  

Het grootste eiland is Santiago, met de hoofdstad Praia. Ik heb deze stad vanaf 1992 zien groeien van 
een middelgrote plaats met een sloppenwijk tot een metropool met ca. 140.000 inwoners (bijna 30% 

Strand Boa Vista 

Uitzicht op Paul op het eiland Santo Antão 
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van de totale bevolking van Kaap Verdië). Er zijn brede asfaltwegen aangelegd, pleinen en een 
drukke, dagelijkse, Afrikaanse markt. Op het hoger gelegen plateau kun je winkelen en eten in de 
talloze restaurantjes, waarvan sommige met levende muziek. Met een huurauto is het eiland in één 
dag rond te rijden, waardoor je een goede indruk krijgt van de verschillende landschappen op dit 
ca.60 km. lange en 20 km. brede eiland. Een aanrader is het plaatsje Cidade Velha, de vroegere 
hoofdstad van Kaap Verdië.  Na een pittige wandeling omhoog kun je het oude, gerenoveerde, fort 
bezichtigen, vanwaar je een mooi uitzicht hebt op de stad en omgeving. Vervolgens wandel je rustig 
langs de oudste straat van Kaap Verdië, met veel authentieke huisjes en langs een grote, betonnen 
paal, waar vroeger  de slavenmarkt was.  
 
Geweldig mooi is de autorit door een bergachtig landschap, waar de Pico Antonio, met een hoogte 
van 1735 meter, bovenuit steekt. Via de marktplaats Assomada bereik je, helemaal in het Noorden, 
de bij veel toeristen geliefde badplaats Tarafal met 
zijn witte Bounty-strand en de vissersbootjes, die 
dagelijks vis aanvoeren voor de vele restaurants. 
Verser kan het bijna niet!  Via de weg langs de 
oostkust rijd je langs  inhammen, plantages en 
dorpjes weer terug naar Praia. Verder kun je nog 
een stuwdam tegenkomen, die is gebouwd om het 
regenwater in een stuwmeer  op te vangen om 
daarmee de omringende plantages te kunnen 
bevloeien. Een bezoek aan het nabijgelegen Jardim 
Botanico (botanische tuin) is zeer aan te bevelen. 
Je kunt er in de omgeving wandelen en genieten 
van de ruige natuur, de rust en de schone lucht. 
 
Vanuit de haven van Praia kun je met een draagvleugelboot in drie uur naar ”ons” eiland Fogo varen 
of per vliegtuig in 25 minuten. Fogo betekent “vuur” in het Portugees, hetgeen verwijst naar de 
actieve, conische, vulkaan Pico met een hoogte van 2648 meter, die het eiland domineert. Alleen al 
in de 20e eeuw vonden er drie erupties plaats en de laatste en meest langdurige  (77 dagen) was in 
november 2014 met alle heftige gevolgen nadien. Een bezoek aan het Natuurpark Monte Velha in de 
omgeving van deze vulkaan, met Cha das Caldeiras als centrum, is van harte aan te bevelen. Je waant 
je er op de maan, als je over de ruige lavavelden wandelt en je voelt je één met de natuur. Via een 
mooie wandeling van ongeveer twee uur loop je naar beneden naar de plaats Mosteiros, waar je in 
het restaurant tegenover het stadhuis lekker vis kunt eten.  
 
De rondweg om Fogo heen is ca. 90 km. lang en is geasfalteerd. Het eiland is 476 vierkante km groot, 
met San Filipe als hoofdstad en ca. 15.000 inwoners. Op het vliegveld kunnen dagelijks middelgrote 
vliegtuigen landen. San Filipe is een oude stad, met diverse koloniale huizen, waarvan het 
hotelrestaurant Zebra een goed voorbeeld is. Je kunt er wandelen door de vele straatjes en langs de 
boulevard lopen tot aan restaurant Seafish. Als je hier naar beneden gaat, kom je op een zwart 
strand, dat overdag behoorlijk heet kan zijn.  Na twee kilometer (linksaf) zie je een betonnen trap 
naar boven, waarlangs je bij het vakantiepark “Casa do Sol” komt. Hier zijn zeer leuke en betaalbare 
bungalowtjes te huur en er is een fijn zwembad met zoet water bij. Uiteraard is het ook interessant 
om een paar van onze projecten te bekijken, die onze Stichting in de laatste vijftien jaar gerealiseerd 
heeft. Twee van onze donateurs hebben in 2017 tijdens hun vakantie op Kaap Verdië een dag benut 
om Fogo te bezoeken. Dat is ze zeer goed bevallen, zo lieten zij later weten. Ze werden van het 
vliegveld opgehaald en hebben met een auto het eiland verkend, waarbij uiteraard een aantal van 
onze projecten bezichtigd werden, zoals de school met cisterne in Velho Manuel, de technische 
school in Ponta Verde, de grote cisterne van Ribeira Filipe en ons Gemeenschapshuis, waar we heel 
trots op zijn. Na een goede maaltijd werden ze weer naar het vliegveld gebracht. Als  wij op tijd op de 
hoogte zijn van uw komst, kunnen wij proberen of één van de bestuursleden u kan begeleiden bij het 

De baai van Tarafal op het eiland Santiago 
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bezoeken van onze projecten. Vanuit 
Fogo kun je een uitstapje naar het 
nabij gelegen, groene, eiland Brava 
maken, het bloemeneiland. Een boot 
vaart er drie maal per week naar toe 
en de reis duurt 20 minuten.  
 
Als u na het lezen van dit hoofdstuk 

plannen krijgt voor een avontuurlijke 

en sportieve vakantie naar Kaap 

Verdië, wil ik u graag van advies 

dienen en u het één en ander laten 

zien uit de diverse gidsen, kaarten en 

fotoboeken, die ik bezit. De reisorganisatie Fair Travel in Wageningen is specialist in het organiseren 

van rondreizen over de eilanden naar keuze. Met al meer dan 20 jaar ervaring organiseert Miriam 

van der Gugten,  zowel individuele als groepsreizen op maat, waarbij het ecotoerisme centraal staat. 

Meer informatie en foto’s zijn  te vinden op de website www.fairtravel.nl  Vrijwel iedereen, die Kaap 

Verdië op deze manier bezocht heeft, komt er enthousiast en met mooie verhalen vandaan. De 

vriendelijkheid van de bevolking is hartverwarmend, het klimaat is er aangenaam (ca.27 graden) en 

het eten is goed en niet duur; vooral visliefhebbers komen bijzonder aan hun trekken! 

Ik ben me er van bewust, dat ik als Ereburger van Kaap Verdië niet altijd even objectief ben m.b.t. de 

berichtgeving over deze mooie archipel in de Atlantische Oceaan, die mijn tweede vaderland is 

geworden. Dit land verdient een betere toekomst en één van de middelen hiertoe zijn de 

toenemende inkomsten uit het toerisme, maar dan wel op een verantwoorde manier.        

2. Ontwikkelingen  op Fogo in 2017 

Eerst wil ik terugblikken op de hoeveelheid regen, die er in de moessontijd (juli t/m oktober) gevallen 

is. Helaas moet ik u melden dat het alleen op 20 en 28 augustus voldoende hard geregend heeft om 

water in de cisternes te doen vloeien. De cisternes zijn hooguit maar tot de helft gevuld. Dat geeft de 

komende 6 maanden tot aan de regentijd in 2018 de nodige problemen. Een gevolg van de droogte 

is, dat de oogst vrijwel volledig is mislukt, met de nadruk op de maisoogst. De maisplant heeft veel 

water nodig om een grote kolf te kunnen produceren. Mais is bovendien  het hoofdvoedsel  van de 

Kaapverdianen. Er is ook onvoldoende groenten geoogst.  Er zal dus voedsel geïmporteerd moeten 

worden. De boeren hebben onvoldoende voedsel voor het vee en zien zich genoodzaakt het vee te 

slachten. Als noodhulp subsidieert de gemeente  naast de voedselhulp voor de armeren, het veevoer 

voor twee dieren per gezin.  

De landelijke MpD-regering in de hoofdstad Praia en  de Gemeenteraad in de hoofdstad San Filipe op 

Fogo hebben besloten om  de landbouw (lees fruitteelt) te professionaliseren  en het toerisme op het 

eiland te bevorderen door betere voorwaarden te creëren.  De bouw van hotels en andere 

voorzieningen levert werkgelegenheid op. Er is echter een gebrek aan zand en cement. De levering 

van zand (uit de Sahara) en de zakken cement moet daardoor gedistribueerd worden met grote 

prijsstijgingen tot gevolg.  

http://www.fairtravel.nl/
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In februari 2017 hebben mijn vrouw en ik zelf kunnen constateren, dat er na de vulkaanuitbarsting in 

november  2014, huizen, twee hotels, een Bed & Breakfast en een winkel zijn verrezen op de grote, 

acht meter dikke lava-afzetting. De drie dorpen 

worden niet meer herbouwd, maar het is 

toegestaan om op een plek wat verder van de 

vulkaan, huizen ten behoeve van het bewerken van 

de vruchtbare grond  en het toerisme te bouwen.  

Het aantal toeristen, dat een bezoek wil brengen 

aan het prachtige natuurpark, neemt toe. De 

vulkaan wordt beklommen o.l.v. een gids, met als 

beloning, na een klim van ongeveer drie uur, een 

magnifiek uitzicht over een aantal eilanden en een 

kijkje in de krater met een diepte van 60 meter. 

Waarna de spectaculaire afdaling begint. In 20 minuten kun je naar beneden roetsjen, alsof je op 

ski’s staat.  Een groot deel  van de 1200 geëvacueerde bewoners, woont  nog in noodwoningen in het 

dorp Achada Furna of bij familie in. Aan dit probleem wordt door de overheid hard  gewerkt.  

3. Resultaten en activiteiten op Fogo in 2017  

Gemeenschapshuis (fase 1) 

In de eerste twee maanden van 2017 is hard gewerkt 

om de bouw (fase 1) van het Gemeenschapshuis 

(Casa das Comunidades) klaar te krijgen voor de 

opening op 24 februari  door de president van Kaap 

Verdië, Senhor Fonseca.  Het was een bijzondere dag, 

met vele genodigden, dorpsbewoners en 

immigranten, die naast de opening ook het 

vierdaagse “Festa da Bandeira” wilden vieren met 

hun familieleden. De opening liet de enorme 

betekenis zien van het gemeenschapshuis voor de 

inwoners van Campanas en de omringende dorpen . 

Er waren ongeveer 200 personen bijeen in de grote zaal en nog eens 200 op het plein daarvoor.      

De toespraken en de blije reacties van de  gasten, maakten deze dag voor ons en de Kaapverdische 

Stichting Agua para Viver, tot een onvergetelijke ervaring.  

 

Naast het gebouw is een traditionele keuken van bamboestokken en een  palmbladerdak gebouwd, 
waar de vrouwen in grote koperen potten (calerons) op houtvuur lekker eten voor ons klaarmaakten. 
De dag ervoor was een stier geslacht op het plein, waar voorzieningen zijn aangebracht voor de 
afvoer van het bloed.  Op de verdieping onder het plateau was de zondag daarvoor, door Fundacão 
Agua para Viver een  feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Het bord met de naam “Hans Kramer & 
Baukje Boonstra zaal” in de nog niet afgemaakte ruimte werd onthuld. Baukje en ik zijn vereerd met 
deze naamgeving en we hopen van harte, dat alle plannen voor de afbouw, die voor het gebruik van 
deze zaal gemaakt zijn, succesvol zullen verlopen.    
 
Tijdens mijn bezoek in februari 2017 heb ik samen met de penningmeester  van de nevenstichting 
Agua para Viver en de aannemer een eindrapportage opgesteld  over de bouw van het 
gemeenschapshuis (fase 1). De eindrapportage is goedgekeurd door Stichting Wilde Ganzen.  
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Bouw Gemeenschapshuis (fase 2) 

In het jaarverslag van 2016 gaven wij aan dat 
onze grootste wens zou zijn, dat de verdieping 
onder het plateau afgebouwd zou kunnen 
worden. Na een periode van werving, kregen 
wij een grote gift van een anonieme stichting 
om het gemeenschapshuis verder af te 
bouwen. Op de bepleistering van de muren aan 
de buitenkant en de grote zaal binnen na, is dit 
inmiddels gebeurd.  Op verzoek van de 
bewoners is de grote ruimte niet verdeeld in 
twee zalen (naaiatelier en computerzaal). 
Het is één grote zaal  geworden, waar diverse 

activiteiten, zoals sport, een kookcursus, en het naaiatelier kunnen worden georganiseerd. Verder is        

de kindercrèche gereed en nog twee kleinere ruimtes voor het bewerken van het geslachte vee en 

een voorraadkamer,  een toiletgroep en de (nood)trappen zijn gerealiseerd. 

 

Gebruik van het gemeenschapshuis 

De bewoners hebben een beheercommissie gevormd die valt onder 

eindverantwoordelijkheid van de Stichting Agua para Viver.  

Afgesproken is dat de onkosten, zoals elektriciteit en water, door de 

gebruikers zelf worden betaald. Onder leiding van een vrijwilliger 

(mevrouw  Solange) is er twee maal in de week een kookcursus 

georganiseerd van drie maanden voor 24 vrouwen. Aan het eind van 

de kooksessie worden de ouderen getrakteerd op een maaltijd.   

Twee maal per week wordt er door mannen en vrouwen gegymd.               

De kindercrèche draait op volle toeren. In december is een kerstfeest 

door de gemeente aangeboden aan de ouderen. Jongeren komen bij 

elkaar om muziek te maken. Het naaiatelier is gestart. Het was ook 

fijn, dat de plechtigheid naar aanleiding van het overlijden van de 

oudste broer van de heer Spinola in zijn bijzijn eind februari in het 

gemeenschapshuis kon plaatsvinden.  

 

Tijdens zijn werkbezoek in oktober ontmoette de hr. Spinola mevr. Solange. Zij vertelde de heer 

Spinola, dat er een nauwelijks kook-en bakgereedschap  was in het gemeenschapshuis.  De vrouwen 

moeten dit van huis meenemen. We hebben op een oproep in het kerkblad, waarin om kook- en 

bakgerei  vroegen, veel reacties gehad.  Binnen vier weken hebben wij veel bruikbare spullen 

ontvangen en kunnen nu alles in een grote doos per boot naar Fogo laten verschepen. Namens de 

vrouwen en ouderen onze hartelijke dank daarvoor. 

 

 

 

 

 

 

Op de bepleistering na afronding fase 2 Gemeenschapshuis 
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Renovatie dak en overdracht Technische School Ponta Verde 

Het was dit jaar noodzakelijk om het platte dak van de 
Technische School te renoveren. Het dak vertoonde lekkage en 
moest om verdere schade te voorkomen, worden opgeknapt.  
In maart 2018 heeft de Eerste Minister  toegezegd het 
protocol , dat door Agua para Viver was opgesteld, voor de 
overdracht van de Technische School aan het Ministerie van 
arbeid te willen tekenen. Dit ministerie voert nu de gesprekken 
met Agua para Viver over onze voorwaarden voor de 
overdracht. Zowel de regering als de gemeente willen de 
Technische School graag opnieuw starten. Het wordt dan ook  
een landbouwschool. In het protocol is opgenomen, dat het 
gebouw als school gebruikt moet blijven worden en  
toegankelijk moet zijn voor leerlingen, die nauwelijks over 
middelen beschikken om het cursusgeld te kunnen betalen. Zoals 
het er nu uitziet zal de School in Ponta Verde in juli worden overgedragen.  
 

Steun aan ouderen 

Dit jaar hebben wij opnieuw een aantal ouderen kunnen steunen in de vorm van een halfjaarlijkse 

verstrekking van een volle boodschappentas en financiële hulp bij een  ziekenhuis- of doktersbezoek. 

Dit wordt mogelijk gemaakt door de jaarlijkse donatie van Stichting Liduina te Schiedam. De stichting 

krijgt voornamelijk haar inkomsten uit de activiteiten van de bewoners van verzorgingshuis 

Frankeland. Wij hopen dat deze samenwerking nog lang mag duren. Het gasfornuis dat in het 

gemeenschapshuis in de keuken is geplaatst is ook door deze Stichting mogelijk gemaakt. Het 

gemeenschapshuis is een belangrijk ontmoetingspunt voor de ouderen. Hartelijk dank daarvoor! 

 

Ondersteuning  van leerlingen en studenten 

Resultaten 2017 

“Stichting  Water voor Leven  betekent voor mij: familie, omdat ik alles aan deze stichting te 
danken heb. Water voor Leven helpt en verbetert de levensomstandigheden van vele mensen en 
gemeenschappen in Kaapverdië”, aldus de afgestudeerde Rilda Andrade Montrond.  

 

De twee dames, die in 2016 hun theoretische studie hadden 

behaald, hebben hun stage in 2017 afgerond. Ze zijn nu 

werkzaam als Wethouder in de gemeente Cova Figuiera en als 

opbouwwerker bij de gemeente Mosteiros. Eén jongedame 

heeft haar opleiding aan het lyceum met een diploma afgerond 

en is met steun van twee donateurs begonnen aan een 

Academische studie in Praia. Eén jongedame heeft in 2017 een 

cursus toerisme afgerond. Het gaat goed met de jongen Paulo, 

die na problemen in 2016 in een tehuis in Praia is geplaatst; hij 

heeft psychische begeleiding en volgt weer  onderwijs. 

De ondersteuning van drie jongeren aan het lyceum is in 

augustus gestopt. Twee omdat ze opnieuw waren blijven zitten en 

De eerste minister Sr. Ulisses Correia Silva 

Onze kersverse wethouder Adeleuse 
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de derde wegens zwangerschap. Dit zijn geen gemakkelijke besluiten om te nemen. In december 

2017 werden zeven jongeren ondersteund bij het volgen van de opleiding aan het lyceum. Twee 

daarvan hopen dit schooljaar hun diploma te behalen.  

In september heeft de Stichting Dames Spoorenberg besloten om vijf studenten te ondersteunen bij 

het volgen van een universitaire opleiding. Eind 2017 volgden tien studenten (9 meisjes en 1 jongen) 

een studie, zoals Rechten, Internationale Relaties en Diplomatie, Psychologie, Onderwijskunde, 

Sociaal- en Psychologische Hulpverlening en Public Relations.  

 

School- of studiejaar Tot 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Opleiding lyceum 11  9  10  7  
Voortijdig gestopt 2  -  3    
Diploma lyceum  6  2  1   
Academische opleiding 3  2  6  10  
Voortijdig gestopt 1  -      
Afgestudeerd  1  1     
Proefschrift afgerond1      2   
Diploma Beroepsopleiding +200 +200    1   

TOTAAL  DIPLOMA  207  3  4   
Overzicht van het aantal jongeren dat door de donateurs worden ondersteund 

4. Onze plannen voor het jaar 2018 

Het accent van de Stichting zal verschuiven van het ontwikkelen van bouwprojecten naar financiële 

ondersteuning bij het volgen van een opleiding. We hopen dat dit jaar het gemeenschapshuis 

definitief  afgebouwd zal zijn. Daarna zullen wij alleen nog kleine projecten, zoals de renovatie van 

een gevangenisput, ondersteunen.  De hoofdtaak zal dus in de komende jaren vooral bestaan uit 

ondersteuning van jongeren bij het volgen van middelbaar- en/of hoger onderwijs.  

 

Afbouw van het gemeenschapshuis 

Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen:  

0- Het bovenste gedeelte op het plateau,  voorplein,  grote zaal, slachtplek  en de trappen naar 

beneden aan beide kanten.  

-1 De verdieping onder het plateau met een ruime zaal, twee ruimtes voor vleesverwerking en 

magazijn, kindercrèche met twee ruimtes en een keuken, douche, toiletgroepen en 

(nood)trappen. Vanuit iedere zaal kun je vrijwel direct naar buiten i.v.m. de veiligheid.   

-2  De verdieping daaronder met de cisterne; deze ruimte ligt nu nog helemaal open.  

Op advies van Ir. Canuto is, om technische redenen (veiligheid en behoud gebouw),  besloten om 
verdieping -2  van muren te voorzien. Daardoor wordt ook voorkomen dat mensen op de cisterne 
gaan lopen en deze beschadigen. 
 De ruimte voor vleesverwerking wordt  verplaatst van de verdieping -1 naar de verdieping -2   i.v.m. 
de bloedsporen en de stank, die het slachten met zich meebrengt. Verder worden er ruimtes 
gecreëerd voor een computerlokaal, broodbakkerij (op verzoek van bewoners) en  een kale ruimte. 
Voor deze ruimte heeft het  Hospitaal in San Filipe belangstelling getoond, om er een Medische Post 

                                                           
1
 Een universitaire studie duur meestal 4 jaar. Na het behalen van hun diploma, moeten ze nog 9 maanden bij 

een werkgever een opdracht/proefschrift maken. Bij een positief resultaat is een student dan pas volledig 
afgestudeerd. 
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in te vestigen. De realisatie hiervan zou voor Campanas goed nieuws 
betekenen, omdat ze nu nog van directe medische hulp verstoken zijn.  
Volgens de definitieve begroting van de heer Canuto is € 30.000 nodig om: 

a) De verdieping -2 te ommuren inclusief de ramen en deuren 
b) Het realiseren van vier ruimtes: een computerlokaal, ruimte voor 

de vleesverwerking , broodbakkerijtje en een kale ruimte 
Afwerken van de buitenmuren in zijn geheel (pleisteren en verven 
Er is hiervoor al € 6000 gereserveerd . De rest hopen we te werven in 2018.  
 

Renovatie put in Velho Manuel 

Als gevolg van de uitbarsting van de vulkaan in 2014 zijn scheuren ontstaan 

in de cisterne, waardoor water wegloopt. De renovatie van deze put wordt 

geschat op € 1165 en zal dit jaar worden uitgevoerd, zodra het water, dat 

nog in de cisterne zit, op is. Het geld is al voorgeschoten in 2017. 

 

Renovatie van het dak van de school in Velho Manuel 

Toen de heer Spinola één van onze donateurs rondleidde langs onze projecten, vertelde een 

leerkracht dat het dak van de school lekte. Een leerling sprak met de donateur en gaf aan dat hij thuis 

ook wilde leren, maar daarvoor niet de leermiddelen had. De donateur heeft €300 overgemaakt voor 

schoolspullen en de rest voor reparatie van het dak. Wij zijn van plan om het dak binnen korte tijd te 

renoveren, zodra we voldoende middelen (€ 700) hebben. 

 

Renovatie tweede cisterne gevangenis 

De gevangenis van San Filipe had drie cisternes, die niet meer gebruikt werden, vanwege 

achterstallig onderhoud. Twee jaar geleden werd de eerste gerenoveerde cisterne opgeleverd.        

De financiering hiervan is bijeengebracht door gemeenteleden van de Protestantse Gemeente       

“De Ark” te Reeuwijk. Ze zijn nu druk aan het sparen voor de financiering van de tweede cisterne.     

Het water voor deze putten wordt gebruikt voor de groentetuin binnen de gevangenismuren.          

De gevangenen leren groente te kweken binnen een educatief programma. Er is al € 2208 gespaard 

van de € 3500, die nodig is om de tweede put te renoveren.  

 

Ondersteuning jongeren bij het volgen van onderwijs: Beleid voor de 

komende jaren  

Vanaf 2018 leggen wij prioriteit bij het ondersteunen van jongeren, die 

naar het lyceum of de Technische School gaan. Voor Leerlingen, die al 

jaren door ons ondersteund zijn bij het volgen van het lyceum en een 

universitaire studie willen doen, zullen wij onderzoeken of 

ondersteuning mogelijk is. In september 2018 is het plan een cursus 

Koeltechniek en Fruitteelt te starten op de Technische school.            

Op verzoek van het gemeentebestuur zullen wij als Ponta Verde 

definitief  is overgedragen een aantal jongeren ondersteunen.             

In de begroting van 2018 hebben wij  voor vijf leerlingen het geld 

gereserveerd. We gaan dit jaar actief op zoek naar nieuwe donateurs , 

bedrijven  en fondsen.  

 

Leerlingen van het lyceum Ponta Verde 

In afwachting op de afbouw 
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Werkwijze op Fogo 

Op Fogo heeft Sr. Lucas Alves (Wethouder Onderwijszaken) de taak van de heer Spinola  

overgenomen om de contacten met de studenten in Praia te onderhouden. Twee maal per jaar heeft 

hij een gesprek met hen over hun vorderingen. Met de studenten is afgesproken, dat zij, indien er 

problemen zijn, contact met hem opnemen. Daarnaast is duidelijk afgesproken dat bij een 

zwangerschap de ondersteuning wordt stopgezet.  

Dit criterium is niet erg feministisch, maar ik zal de overwegingen, die hieraan ten grondslag liggen, 

uiteen zetten. Veel meisjes hebben al vroeg een relatie en krijgen vaak op jonge leeftijd een kind, wat 

hun status als moeder verhoogt. Als een meisje een bestendige relatie heeft en aangeeft te willen 

wachten met het krijgen van kinderen, omdat ze wil studeren, wordt er door sommige families 

(schoonmoeder) getwijfeld of zij echt voor haar partner kiest. Een kind is hiervoor het bewijs.             

U begrijpt dat dit voor de meisjes een enorme druk is. Wij hopen door het criterium “stoppen bij 

zwangerschap” hen helpt deze druk te weerstaan. Voorbehoedsmiddelen zijn gratis te verkrijgen. 

Maria Gomes, de penningmeester van Ass. Agua para Viver, heeft de taak om op het eiland Fogo de 

leerlingen op het lyceum te volgen. Met het lyceum op Ponta Verde is afgesproken dat het geld 

rechtstreeks naar de school zal worden overgemaakt. Wij krijgen eind van het schooljaar inzicht in de 

resultaten. De jongeren zijn hiervan op de hoogte. Met de twee andere lycea hopen we dit jaar 

eenzelfde afspraak te kunnen maken.  In de overeenkomst met de leerling is opgenomen dat de 

ondersteuning stopt bij twee maal blijven zitten en bij zwangerschap.  

 

Voor € 40 per maand maakt u het mogelijk, dat een leerling aan het lyceum of de Technische School 

een opleiding kan volgen. Verdere informatie kunt u vinden in de bijgevoegde folder. Voor € 75 per 

maand kunnen we jongeren, die studeren, helpen hun droom waar te maken. Studeren is alleen 

haalbaar als de familie of een andere instantie ook een bijdrage levert.  

 
Werkwijze in Nederland 
Het bestuur is uitgebreid met Elandina Brito-Spinola. Zij gaat de taak overnemen van de heer Spinola 
om de relatie tussen het bestuur  en de donateurs m.b.t. het ondersteunen van jongeren te 
onderhouden. Twee maal per jaar zal zij de betreffende donateurs informatie geven over de jongere 
en zal zij de relatie met sleutelfiguren en het bestuur op Fogo onderhouden. Daarnaast zal Elandina 
zich inzetten voor uitbreiding van het ondersteuningsprogramma onder nieuwe donateurs en 
bedrijven. 

Werving 
Gelukkig kunnen wij rekenen op een enorme steun van wel 200 donateurs en diverse fondsen.  
Dit is een belangrijke basis om onze activiteiten vorm te geven.  

 Via een nieuwe folder willen we  donateurs en bedrijven werven om  het project  “Sponsor 
een jongere” onder de aandacht te brengen en hopen zo het aantal leerlingen, dat met 
financiële ondersteuning een opleiding kan volgen, uit te breiden. 

 Dit jaar wordt de website vernieuwd . Een bedrijf zal dat voor ons via sponsoring realiseren.  
We zijn hier heel blij mee en hopen dat in de zomer de vernieuwde site de lucht in gaat. 

 Op de website kunt u ook de “Overeenkomst  periodieke gift” vinden, die opgesteld is 
volgens de eisen van de belastingdienst. U kunt  voor de duur van vijf jaar een bedrag  
toezeggen en dit  per jaar in zijn geheel aftrekken van de belasting. Dus zonder aftrek van 
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een drempelbedrag. Als u een uitgeprinte versie wilt ontvangen, kunt u telefonisch(0182-
534157) contact met ons opnemen.  
 

 
Informatie over de geldwerving in 2017 

Van donateurs ontvingen wij  dit jaar € 10.990 

wat ruim € 1.800 meer was dan vorig jaar.  

Op initiatief van een donateur werd op  

Zeeburgereiland in Amsterdam een sponsorloop 

georganiseerd onder de naam: “Lopen met Opa”. 

Kinderen in de buurt en op school liepen met 

hun opa zoveel mogelijk gesponsorde rondjes van 300 meter. Er deden elf opa’s mee, inclusief 

mijzelf. Samen met mijn kleinkinderen Tijn en Luuk liep ik 10 rondjes, maar moest het op het eind 

tegen hen afleggen. De winnende Opa ontving een fles witte Cha-wijn uit Fogo. Na afloop was het 

nog lang gezellig en leverde dit festijn een bedrag van €725 op. Nogmaals dank aan iedereen.  

Van donateurs, inclusief de Stichting Dames Spoorenberg, die zich hebben verbonden om een 

jongere een opleiding te kunnen laten volgen, werd maar liefst  € 12.605 ontvangen. We hopen de 

omvang van deze hulp in de toekomst uit te breiden.  

 

Evenals vorig jaar ontvingen wij een donatie van de Diaconie van de PKN-Kerk Gouda; dit jaar 

bedroeg deze € 3.388. Daarnaast kregen wij van het cluster Werelddiaconaat € 500. De Protestantse 

Gemeente ”De Ark” in Reeuwijk collecteerde twee maal voor Water voor Leven en dat leverde het 

mooie bedrag van € 1.392 op. De Stichting Dirk Bos Fonds verdubbelt op aanvraag de giften, die wij 

van Kerkelijke instanties ontvingen en maakten  een bedrag van € 5.000 over m.b.t. de ontvangsten 

in 2016. Hartelijk dank daarvoor en uiteraard ook dank aan de kerken, die dit mogelijk maakten.  

Een drietal Emmaus Kringloopwinkels reageerden positief op onze aanvraag  voor financiële steun. 

Het waren de vestigingen in Bilthoven, Haarzuilens en Gouda met donaties van in totaal € 3.500. 

Opnieuw ontvingen wij een donatie van € 1.500 van de Johannes Stichting. Al meer dan 20 jaar 

ondersteunt ” ’t Arme Kinderhuys en het Weeshuys der Kercken te Breda” ons; ditmaal met een 

bedrag van € 1.000. Ook van de Dr. Hofstee Stichting ontvingen wij het mooie bedrag van € 3.000. 

Verder werd de jarenlange band (meer dan 25 jaar), die onze Stichting heeft met het verzorgingshuis 

“Frankeland” te Schiedam in 2017 gecontinueerd met een donatie van € 2.000 voor onze steun aan 

de ouderen op Fogo.  

Een geweldige donatie ontvingen wij van een anonieme Stichting. Deze gift van € 35.000 euro, stelde 

ons in staat om de 2e fase van de bouw van ons gemeenschapshuis in 2017 geheel te  financieren. 

Wij zijn het Bestuur van deze Stichting erkentelijk voor deze genereuze geste.  

 

 

 


