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Algemeen: De politieke ontwikkelingen op Kaapverdië 

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Water voor Leven. Het onderwerp van mijn 
inleiding in dit jaarverslag houdt direct verband met de afgelopen Parlementsverkiezing , die 
in Kaapverdië eens in de vijf jaar plaatsvindt.  
 
Eerst even een korte terugblik op de recente geschiedenis van deze archipel, die bestaat uit 
negen eilanden. Tijdens de Portugese kolonisatie ontstond er onder leiding van de grote 
verzetsheld Amilco Cabral een vrijheidsstrijd voor zelfstandigheid. Na de “Anjerrevolutie’’ in 
april 1974 in Portugal, die een eind maakte aan een dictatuur van 48 jaar, waaronder de 
Portugese bevolking ernstig heeft geleden onder de Presidenten Salazar en Caetano, kregen 
vrijwel alle Afrikaanse koloniën, waaronder Guinée Bissau, Angola, Mozambique en ook 
Kaap Verdië, hun zo gewenste onafhankelijkheid. Voor Kaap Verdië  was dat op 5 juli 1975, 
de dag waarop de Republica de Cabo Verde werd uitgeroepen. 

Amilco Cabral   (1924-1973)                                                                    

De eerste 15 jaar was er politiek gezien sprake van een één-partijstelsel (de P.A.I.C.V.), die 
op Communistische leest was geschoeid. Gezien de slechte economische ontwikkelingen en 
de grote armoede met weinig vooruitzichten op verbetering, ontstond er een 
oppositiebeweging, die in 1990 uitmondde in de oprichting van een nieuwe politieke partij: 
Movimento para a Democracia (M.p.D), oftewel Beweging voor Democratie, onder leiding 
van Carlos Veiga.  Deze beweging sloeg bij de bevolking zo aan, dat de M.p.D. bij de 
Parlementsverkiezing in 1991  een klinkende overwinning boekte en Carlos Veiga als 
Minister-President (Premier) een kabinet mocht vormen.  
In het politieke systeem in  Kaap Verdië is het zo geregeld, dat de partij, die de meeste 
stemmen behaalt alle ministersposten mag bezetten. Ook bij de verkiezingen in 1996 bleef 
de M.p.D. aan de macht. Medio 2001 kwam hier een einde aan. De drie volgende 
regeringsperioden was de P.A.I.C.V. weer de grootste partij om het land te besturen. Door 
de sociale onrust, die onder meer veroorzaakt werd door hoog blijvende werkloosheidcijfers 
(gemiddeld 20 % van de bevolking, waarbij de jongeren het meest getroffen zijn) en een 
dalende groei van de economie, zou een wisseling van de wacht in de lijn der verwachting 
kunnen liggen. Daar komt nog bij dat bij de laatste Gemeenteraadsverkiezingen in 2011 in 13 
van de in totaal 22 gemeenten op Kaapverdië een M.p.D.-burgemeester is gekozen, 
waaronder die in de twee grootste gemeenten t.w. de hoofdstad Praia met ca. 140.000 
inwoners en de havenplaats Mindelo op het eiland San Vicente met ca. 73.000 inwoners.  
Op Fogo is de P.A.I.C.V., al gedurende 40 jaar aan de macht.  
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Bij de laatste Presidentsverkiezing in 2011 is Jorge Carlos Fonseca van de M.p.D. met  een 
verrassend grote meerderheid tot President van Kaap Verdië verkozen.   
 
Het Kaapverdische Parlement telt 72 zetels, waarvan er tot maart 2016  38 zetels door de 
P.A.I.C.V., 32 zetels door de M.p.D.  en 2 zetels door de politieke partij UCID worden bezet.                                                            
Het  Kabinet wordt, naast Minister-President José Maria Neves (sinds 2001), gevormd door 
14 ministers, waarvan 8 vrouwen. Van de 72 parlementszetels worden er acht bezet door 
Kaapverdische immigranten. Emigranten mogen ook stemmen in het land waar zij wonen. 
Voor iedere Kaapverdiaan, die wil gaan stemmen is het vereist dat ze zich tot één maand 
voor de verkiezingsdatum, na legitimatie, laten inschrijven in het verkiezingsregister.  
De Nederlandse kiesgerechtigde Kaapverdianen kunnen zich inschrijven op het Consulaat 
van Kaap Verdië in Rotterdam, waar zij ook hun stem kunnen uitbrengen. Opmerkelijk is het 
dat er meer Kaapverdianen door de Diaspora in het buitenland verblijven  (ca.750.000). Kaap 
Verdië zelf telt op dit moment ca. 500.000 inwoners.     
                                                                  
De Parlementsverkiezing is op 20 maart 2016 gehouden en de M.p.D. heeft met 40 tegen 29 
zetels haar rivaal, de P.A.I.C.V., overtuigend verslagen. De overige 3 zetels gingen naar UCID.  
Zelfs op “ons” eiland Fogo, waar de P.A.I.C.V. vanaf het ontstaan van Kaap Verdië  een 
bolwerk vormde, heeft de M.p.D. voor de allereerste keer gewonnen. Het grootste deel van 
de bevolking was erg blij met deze uitslag en hoopt op een andere economische koers.  
De Burgemeester van de hoofdstad Praia, Ulissis Correia e Silva, 53 jaar, zal de komende vijf 
jaar de nieuwe Premier van Kaap 
Verdië worden. Hij heeft de 
afgelopen acht jaar jaar erg veel 
betekend voor de positieve 
ontwikkeling van de hoofdstad, 
Praia. Er zal een nieuw kabinet 
van maar maximaal negen  
M.p.D.-ministers gevormd gaan 
worden. Op 20 april 2016 is de 
nieuwe Premier geïnstalleerd. 
Direct na deze overwinning heeft 
hij een bezoek aan Fogo gebracht, 
om de slachtoffers van de 
vulkaanramp een hart onder de 
riem te steken.                                       Parlementsgebouw in Praia 
 

Ontwikkelingen in op Fogo in 2015 

Het jaar 2015 was nog maar net één week oud, toen op 8 januari om 9 uur ’s avonds voor de 

haven van Fogo het vrachtschip “Vicente” omsloeg en zonk. Aan boord bevonden zich naast 

de 8 bemanningsleden ook 26 passagiers, die vanuit Praia meereisden naar Fogo. De oorzaak 

van dit drama was, naast een hoge zee bij windkracht zeven, overbelasting van de lading.   

De lading is door het slechte weer  gaan schuiven. Diverse bemanningsleden hadden 

hiervoor wel gewaarschuwd, maar deze waarschuwing werd door de Havenautoriteiten in 

Praia in de wind geslagen. In totaal zijn er helaas 15 personen overleden, waaronder            
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11 passagiers.  Tien mensen hebben zich, via overboord geslagen pallets kunnen redden, 

waarvan er acht aanspoelden op het onbewoonde eiland Romba, waarna ze met een 

helikopter gered konden worden. Twee van hen konden gelukkig de kust van het  eiland 

Brava bereiken. Om de eilanden Fogo en Brava van  levensmiddelen en grondstoffen te 

voorzien, waaronder zakken cement, hout en staal voor de bouw is de aanschaf een ander 

vrachtschip nodig. Het nieuwe kabinet heeft toegezegd hier prioriteit aan te zullen geven.            

Wij wensen dit nieuwe schip een behouden vaart toe!  

Na het zonder meer slechte regenseizoen in 2014,  viel er in 2015 gelukkig voldoende regen 

om alle cisternes (betonnen opvangbakken) te vullen voor de nodige drinkwatervoorziening. 

Helaas brachten de heftige en soms lange regenbuien ook chade door aardverschuivingen 

met zich mee voor de landbouw en daarmee ook aan de uiteindelijke oogst.          

In het vorige jaarverslag heeft u uitgebreid kunnen lezen over de vulkaanramp, die Fogo op 
23 november 2014 heeft getroffen. Door een lava-uitstoot uit diverse kraters, die 77 dagen 
heeft geduurd is de hele  Caldeira (plateau), waar zich drie dorpen bevonden, ondergelopen 
door een metersdikke laag, inmiddels gestolde, lava. Het is nog het best te vergelijken met 
een maanlandschap op de foto’s, die we van deze planeet kennen. Hoewel gelukkig alle     
ca. twaalfhonderd bewoners op tijd geëvacueerd konden worden, is het voor deze mensen 
een regelrechte ramp om alles kwijt te zijn en bovenal hun bestaanszekerheid.                      
De meeste van hen zijn ondergebracht in te kleine woningen. In de loop van vorig jaar zijn  
de 135 woningen, die na de  eruptie in 1995 van de vulkaan Pico in Achada Furna  voor de 
slachtoffers zijn gebouwd, gerenoveerd. De  meeste mensen willen echter zo snel mogelijk 
terug naar hun eigen dorpen in Cha das Caldeiras, om daar op landbouwgronden, die 
gespaard zijn gebleven, weer druiven of koffie te gaan verbouwen, zoals dit al vele jaren 
gebeurde. Dit tegen de wens van het (voormalige) kabinet in. We hebben de verwachting 
dat de nieuwe regering de nodige aandacht zal gaan schenken aan dit grote probleem. 
Toch zijn er al diverse bewoners teruggekeerd en wonen weer in huizen, die  slecht te 
bereiken zijn, omdat alle wegen verdwenen zijn. Er is zelfs door een ondernemend persoon 

boven op de gestolde, nog 
warme  lava, weer een klein 
hotel gebouwd. Het hotel biedt 
de toeristen, die de Pico op 
willen klimmen, gastvrij 
onderdak. Na een beklimming 
van 3 uur kunnen zij van het  
wondermooie uitzicht op 2864 
meter hoogte genieten. Een 
vrouw heeft in haar bijna 
verwoeste woninkje een bar 
ingericht om daar koffie  en 
thee en flessen wijn te 
verkopen. 
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 Maar voor het overgrote deel van 
de vorige bewoners is een nieuwe 
toekomst in Cha das Caldeiras nog 
ver te zoeken en waarschijnlijk niet 
bereikbaar. Ze zijn daarover zeer 
teleurgesteld en boos op de 
Regering, die hun hulp heeft 
toegezegd, welke nog niet is 
nagekomen.                                                                                
 
 
 

 
Deze problemen hebben in 2015  geleid tot een veel grotere uitstroom van immigranten 
naar met name Amerika, dan in de laatste jaren het geval is geweest. Het  aantal inwoners 
op Fogo is hierdoor per eind 2015 met ongeveer 3.000  gedaald tot ca. 37.000.  
De levensstandaard op Fogo is door de gebeurtenissen in de twee afgelopen jaren zichtbaar 
verminderd. De werkloosheid blijft  met  ongeveer 25% hoog en de vooruitzichten voor de 
jongeren op werk na hun schoolopleiding zijn zeer gering te noemen. 
 
Onze activiteiten op Fogo in 2015 

Helaas kunnen wij over opleidingen in 2015 op onze technische school in Ponta Verde kort 

zijn. De twee cursussen Electrotechniek en Installatietechniek, die eind 2014 met succes 

voor ieder van de 28 cursisten zijn afgerond, waren voorlopig de laatste. Doordat er vanuit 

Praia geen geld beschikbaar werd gesteld om de salarissen van de docenten te financieren, 

waren wij genoodzaakt de school tot onze grote spijt voorlopig te moeten sluiten in 

afwachting van betere tijden. Om dezelfde reden is ook de geplande nieuwe opleiding 

Koeltechniek, die wij samen met twee partners op Fogo hoopten te realiseren, nog niet van 

de grond gekomen.   

Als de nieuwe regering in mei 2016 haar plannen bekend maakt, hebben we goede hoop dat 

in deze frustrerende situatie verandering kan komen. De M.p.D heeft in gesprekken met 

Spinola aangegeven de organisatie van het het beroepsonderwijs te willen verbeteren. We 

gaan zo snel als mogelijk in gesprek met de regering over het realiseren van cursussen en 

vooral de continuïteit ervan op deze technische school te bewaren. De eerste signalen zijn 

positief. 

Wij richten onze aandacht nu op de bouw van het gemeenschapshuis in Campanas. Met de 

suppletiesubsidie van Wilde Ganzen van 31.267 euro en onze eigen bijdrage van ca. 57.100 

euro kwam er een bouwdepot van ruim 88.000 euro op de rekening van onze Stichting  Agua 

para Viver op Fogo te staan, waarmee we aan de slag konden gaan.  Tijdens zijn vakantie in 

Amerika in Boston, Massachusetts, sprak de hr. Spinola de eigenaar van een relatief vlak stuk 

grond, waarop wij de bouw van ons gemeenschapshuis gepland hadden. Jammer genoeg 

kreeg hij te horen, dat zijn zoon daarop een woonhuis wil gaan bouwen. Dus was goede raad 

duur om een alternatief te zoeken voor onze bouwplannen. Uiteindelijk is  gekozen voor de 
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bouw boven de grote cisterne naast de voormalige naaischool.         

Een nadeel van deze keuze is dat, alvorens aan de bouw te kunnen beginnen, er eerst een 

betonnen plateau moet worden gerealiseerd. Dit om aan een groot egaal oppervlak te 

komen, die als  ontmoetingsplaats dient als onderdeel van  het  gemeenschapshuis.    

Deze  klus is inmiddels door onze 

aannemer geklaard, maar daar hing wel 

een prijskaartje aan van circa 28.000 euro. 

Maar weer gaat de bekende uitspraak van 

onze Johan Cruyff op, dat elk nadeel zijn 

voordeel heeft.  Zoals u op de nieuwe 

compositietekening op het voorblad van 

dit jaarverslag kunt zien zijn er nu een 

aantal verdiepingen aangebracht, waar de 

gemeenschap in de toekomst nog veel 

nuttige dingen mee kunnen doen. In het 

volgende hoofdstuk zullen we daar nog 

verder op ingaan.                                                 Het gemeenschapshuis in aanbouw 

 

Zoals al jaren gebruikelijk hebben onze ouderen weer tweemaal een boodschappentas met 

levensmiddelen gehad, waar ze heel blij van werden. We hopen dit nog lang te kunnen doen.     

Onze plannen voor het jaar 2016 

Na het oplossen van het probleem, dat de  wijziging van locatie met zich bracht, zijn we in 

september begonnen met de bouw van een multifunctioneel gemeenschapshuis voor de 

inwoners van Campanas en omgeving. Het multifunctionele karakter houdt in dat het voor 

velerlei doeleinden gebruikt zal gaan worden. Er zal een naaicentrum worden ingericht met 

tien gerenoveerde  naaimachines, die we voor een zeer schappelijke prijs bij 

Naaimachinehandel van Kouwen in Gouda hebben kunnen aanschaffen. Hierop kunnen 

vrouwen, die zelf geen naaimachine hebben of nog niet of onvoldoende kunnen naaien, 

onder deskundige begeleiding in staat worden gesteld om kleren te maken of te verstellen 

voor hun gezin of familie. Gebleken is, dat hier een grote behoefte aan bestaat. 

Verder komt er een informaticalokaal met twaalf, goed uitgeruste, computers, waar de 

jeugd, maar ook volwassenen, zich onder leiding van een deskundig persoon kunnen 

bekwamen in het gebruik van deze computers, via een cursus Informatica .    

Er zal  ook een ruimte voor kinderopvang  komen, omdat de naaischool, waarin dit al jaren 

gebeurde, gesloopt gaat worden. Daarnaast komt  er een ruimte  voor recepties bij 

bruiloften of een condoléance bij het overlijden van familieleden of een dorpsgenoot. 

Verder denken we aan vormings- en nascholingsactiviteiten en  huiswerkbegeleiding voor 

jongeren naast  recreatiemogelijkheden voor de jeugd. Hiervoor hebben wij reeds een 

mooie voetbalbak, een tafeltennistafel en een grote sjoelbak gekregen van onze donateurs. 
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Van de laatste zouden we er nog wel één kunnen gebruiken, omdat wij verwachten dat 

sjoelen een favoriete bezigheid gaat worden, omdat het voor hen nog een onbekend spel is. 

Kortom het moet een ontmoetingsplaats worden voor het hele dorp, waar ook de grote 

bijeenkomsten  kunnen worden gehouden op een veilige plek en niet meer op de openbare 

weg met alle risico’s van dien.  

Als alles volgens planning verloopt zal  tegen de zomer de bouw klaar zijn, waarna de grote 

uitdaging van het inrichten zal gaan beginnen. Wij hebben inmiddels  een  tweedehands 

container gekocht, waarin wij  de opgeslagen dingen, zoals tafels en stoelen, naaimachines, 

computers en nog heel veel meer, kunnen vervoeren naar Fogo. Deze spullen hebben wij de  

afgelopen drie jaar verzameld in onze 40-

voets container, die ons al heel lang door 

Bunnik Service gratis beschikbaar wordt 

gesteld. Hier zijn we dit bedrijf heel 

erkentelijk voor.         Als alles gaat lukken 

zal de feestelijke ingebruikname in de 

eerste week van februari 2017 

plaatsvinden. Dit bij gelegenheid van het 

vieren van het traditionele en het op Fogo 

zeer populaire “Festa da Bandeira”, oftewel 

het feest van de vlag, waar ook veel 

emigranten bij aanwezig zullen zijn.   Het project geeft veel werk aan de bevolking   

Deze jaarlijkse familiemanifestatie is een groots en belangrijk gebeuren en mijn vrouw en ik 

hopen het feest dit keer ook te kunnen bijwonen. Half maart was de bouw van het 

noodzakelijke plateau  afgerond en kon de opbouw van het gemeenschapshuis beginnen. In 

een gezamenlijk overleg met een bevriende architect in Praia, Ir. Canuto, directeur van onze 

bouwmaatschappij, en de hr. Spinola is uitvoerig gesproken over de nieuwe bouwtekening 

en de begroting van de kosten, waarmee dit project gerealiseerd zal kunnen worden. Het 

oorspronkelijke begrotingsbedrag van 88.000 euro op de geplande locatie zal door de extra 

kosten van het noodzakelijke plateau niet toereikend zijn. Zoals het er nu uitziet zal de 

bouwprijs naar verwachting ca.122.000 euro gaan bedragen.  Maar dan hebben we ook een 

mooi, groot en bovenal functioneel “dorpshuis” met meer mogelijkheden dan oorspronkelijk 

gepland. 

Op de compositietekening is goed te zien, dat het gebouw bij de opening nog niet helemaal 

af is.  Het is de bedoeling dat op de eerste verdieping de kindercrèche, het naaiatelier en het 

computerlokaal gehuisvest zullen gaan worden. In de toekomst is er op de begane grond nog 

gelegenheid voor het gemeentebestuur van Fogo  voor het huisvesten van een Medisch 

Centrum,  een Politiepost of een kleine Supermercado (supermarkt). Bij het leggen van de 

eerste steen door de Burgemeester van San Filipe, was laatstgenoemde daar zeer zeker 

enthousiast over. De toekomst zal het leren! 
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Wij hopen u met deze lange uiteenzetting 

over het nut van dit project ook een beetje 

enthousiast te hebben gemaakt en u dat tot 

uitdrukking brengt in een donatie voor 

verdere  realisatie ervan.    

 

De eerste steenlegging door de burgemeester 

 

 

Een relatief klein project dat wij dit en volgend jaar ook hopen te realiseren is de renovatie 

van twee cisternes op het terrein van de gevangenis van Fogo en het naastgelegen eiland 

Brava, zo’n drie kilometer buiten San Filipe. De directeur ervan heeft, via de hr. Spinola,      

de hulp van Ass. Agua para Viver,  te weten onze Stichting op Fogo, gevraagd hem hierbij     

te helpen. De geschatte herstelkosten voor de eerste cisterne zal ongeveer 1700 euro 

bedragen. Als deze cisterne weer naar behoren gaat functioneren kunnen de bewoners van 

de gevangenis  nog voor de komende regentijd  in augustus hun groenten en vruchten            

( w.o. mango’s en tomaten) gaan verbouwen voor eigen gebruik, zodat ze enige afleiding 

hebben in hun ééntonige bestaan. Zo kan het nuttige met het aangename verenigd worden. 

Een belangrijk deel van genoemd financieringsbedrag is reeds binnen, dankzij de mooie 

opbrengst van 1275 euro van een charity-diner, dat in januari jl. georganiseerd werd door 

gemeenteleden van “De Ark” in 

Reeuwijk, van welke kerk wij al heel 

lang, via collectegelden, een jaarlijkse 

donatie ontvangen. Als u  ook zou 

willen bijdragen aan dit specifieke  

project, dan vult u bij de omschrijving 

op de acceptgirokaart  of via internet 

het woord “cisterne” in. 

De renovatie tweede cisterne kost  ca. 

2400 euro en zal naar verwachting in 

de loop van 2017 plaatsvinden, indien 

de financiering ervan rond is. 

Informatie over de geldwinning in 2015 

De particuliere donateurs hebben ons in 2015 ondersteund  met  ruim 9.000 euro, mede 

door een speciale donatie van 2.000 euro vanuit Tilburg. Hartelijk dank voor al uw donaties! 

Half juni werd het heel spannend of wij het streefbedrag van 57.100 euro als eigen bijdrage 
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aan het eind van de maand zouden 

gaan halen, om in aanmerking te 

komen voor een toegezegde 

suppletiesubsidie van 31.267 euro 

van Wilde Ganzen voor de 

financiering van de bouw van ons 

gemeenschapshuis in Campanas.  Op het laatst kwamen wij nog 3.000 euro tekort, welk 

bedrag door de Hervormde en Gereformeerde Diaconie op onze rekening is gestort, waar wij 

ze erg erkentelijk voor zijn. Wilde Ganzen heeft daarop het bedrag van ruim 88.000 euro 

overgemaakt naar de rekening van Ass. Agua para Viver op Fogo, om daaruit de termijnen 

van de bouw te kunnen betalen aan de aannemer. Wij zijn iedereen, die financieel  heeft 

bijgedragen aan de totstandkoming van dit positieve resultaat van deze wervingsactie, heel  

dankbaar. In het bijzonder een Goudse Familiestichting, die ons voor de derde maal verraste 

met een riante schenking om één en ander voor elkaar te krijgen.  Uiteraard zijn wij ook 

Wilde Ganzen ontzettend dankbaar, dat zij ons hebben willen helpen bij het realiseren van 

dit voor Campanas zo belangrijke project. 

De Protestantse Gemeente “De Ark “ in Reeuwijk heeft weer twee maal voor onze Stichting  

gecollecteerd met als totaalopbrengst 629 euro. Wij zijn blij met deze jaarlijkse bijdrage. 

Van Stichting Sint Liduina uit Schiedam, bij ons beter bekend als Verzorgingshuis Frankeland, 

ontvingen wij een schenking van 2.000 euro voor het ondersteunen van een twintigtal 

bejaarden op Fogo. Zij ontvangen twee maal per jaar een grote tas met boodschappen en 

waar nodig ontvangen ze medicijnen of wordt een medische of tandheelkundige 

behandeling voor ze betaald. In dit verband wil onze Stichting haar erkentelijkheid 

uitspreken naar de persoon van Jan van der Burgh, die begin 2016 op 91-jarige leeftijd is 

overleden. Als voorzitter van het Steunfonds Derde Wereld heeft hij ons ouderenwerk meer 

dan 25 jaar gesteund, nadat hij in de negentiger jaren tweemaal met de hr. Spinola mee naar 

Kaap Verdië is geweest. Wij hopen dat wij met de hulp van Frankeland de ouderen op Fogo 

nog lang kunnen blijven ondersteunen. 

Van het Dirk Bosfonds ontvangen wij al vele jaren een donatie, die gerelateerd is aan de 

giften, die onze Stichting ontvangt van de Diaconieën van diverse kerkgemeenschappen.       

In 2015 kregen wij het mooie bedrag van 6.250 euro overgemaakt. 

De overige ontvangsten van instellingen, die ons in de loop der jaren trouw periodiek een 

donatie toekennen worden genoemd  in het financiële overzicht bij dit jaarverslag.  
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De ontwikkelingen omtrent het Onderwijsfonds in 2015 

In ons vorige jaarverslag is  ingegaan op het Onderwijsfonds, dat onze Kaapverdische 

Stichting, via onze penningmeester Maria Gomes, alweer  een flink aantal jaren beheert en 

jonge mensen in staat stelt het lyceum of universitair onderwijs te volgen.  Dit artikel heeft 

gelukkig een goede uitwerking gehad, want het aantal leerlingen, die door sponsoren in 

Nederland nu onderwijs kunnen genieten is behoorlijk uitgebreid.  Er worden goede 

afspraken gemaakt met de leerlingen en ze worden  gevolgd in hun vorderingen. Dit gebeurt 

tijdens de periodieke werkbezoeken aan Fogo van de hr. Spinola. Onlangs studeerde één van 

onze studenten in de studie Rechten  af in Praia en loopt nu een verplichte stage. Daarnaast 

zijn er in september 2015 twee meiden gestart met een 

universitaire opleiding, waarvan het collegegeld 

gedeeltelijk wordt betaald door Stichting  Water voor 

Leven.           

 Negen jongeren  zijn  bezig uiteindelijk hun diploma op 

het Lyceum in San Filipe of Ponta Verde te behalen. 

Voor 40 euro per maand kunt ook u zo’n leerling 

ondersteunen en hem of haar een betere 

toekomstmogelijkheid geven.  Voor 130 euro per 

maand kan het collegegeld aan de universiteit te Praia 

worden betaald.  Hebt u belangstelling om hieraan mee 

te doen, dan kunt u contact opnemen met één van de 

bestuursleden van onze Stichting. Ook kunt u via een 

Overeenkomst  Periodieke Gift, die u op onze website 

kunt vinden,  zich voor vijf jaar verbinden voor steun 

aan het onderwijsfonds of de algemene activiteiten  van 

onze Stichting. Dit levert u  fiscaal voordeel op.   

                                                                                       Adeleuse:  2e afgestudeerde als juriste  

 

 

 

 

 

 


