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Inleiding
De stichting Dja is in 1994 opgericht met als doel projecten op het vlak van natuur en milieu
in Kameroen te ondersteunen. Vanaf 1998 is deze doelstelling verbreed naar de
ondersteuning van onderwijs in Kameroen. Sindsdien ondersteunt de stichting twee
basisscholen, in de dorpjes Sasse en Soppo, vlakbij Buea. Het gaat om katholieke scholen, die
elk rond de 200 leerlingen hebben. De meeste leerlingen komen uit arme tot zeer arme
gezinnen (in de regio hebben veel mensen geen baan, of alleen seizoenswerk als
theeplukker). Projecten van de stichting Dja richten zich in algemene zin op verbetering van
de infrastructuur (gebouwen, lesmateriaal), op toegang to het onderwijs (beurzen,
schoolgeld) en op specifieke aandacht voor natuur en milieu in het onderwijspakket.
De scholen vallen onder het bisdom Soppo. Vanuit het bisdom worden initiatieven om in
woonkernen scholen te starten ondersteund door (mede-) financiering van de bouw en het
betalen van de salarissen van de leraren (ongeveer 30€ per maand). Onderhoud wordt
echter maar mondjesmaat gefinancierd, er is alleen geld voor de meest dringende zaken.
De betrokkenheid van het bisdom bij de scholen van Sasse en Soppo is na het afscheid van Fr
Peter Droog snel teruggelopen. In 2017 zijn daarom afspraken gemaakt om projecten met
betrekking tot gebouwen en voorzieningen alleen te ondersteunen als het bisdom tenminste
40% zelf financiert. Het is immers geen duurzame oplossing als de scholen van buitenlandse
financiering afhankelijk blijven, of worden gemaakt. Zie voor meer informatie over de
afspraken ook ons jaarverslag 2017.
Activiteiten/ resultaten 2018
Het jaar 2018 is een verloren jaar geweest voor Engelstalig Kameroen, en daarmee ook voor
de schooltjes van Sasse en Soppo, hun leraren en leerlingen. Het burgerprotest dat in 2017
vreedzaam begon in de Engelstalige provincies, als actie tegen de dominant Franstalige
regering, is in de loop van 2017 geëscaleerd en is in 2018 uitgegroeid tot een gewelddadige
opstand. Inmiddels zijn duizenden doden te betreuren en zijn tienduizenden mensen op de
vlucht geslagen.
Rebellen, vaak groepen jongemannen, hebben zich in de bossen verschanst en voeren een
guerilla-oorlog tegen de regering. Ze eisen inmiddels de onafhankelijkheid van het
Engelstalige deel van Kameroen, dat Ambazonië moet gaan heten.
Onderdeel van het conflict is het opleggen, door de rebellen, van gehoorzaamheid aan de
eigen bevolking. Er mag nauwelijks handel worden gedreven, de economie moet zo veel
mogelijk tot stilstand komen om zodoende de inkomsten van de staat te raken. Ook
onderwijsactiviteiten zijn verboden. Ons hebben afschuwelijke verhalen bereikt (niet uit
Sasse en Soppo, gelukkig) van leraren en kinderen die door de rebellen met de dood zijn
bedreigd omdat werd vermoed dat ze onderwijs gaven/ kregen.
In de streek rond Soppo en Sasse is het erg onrustig geweest, en helaas heeft het
schoolgebouw van Sasse grote schade opgelopen in vuurgevechten.

Onderwijs heeft nauwelijks plaatsgevonden, het schooljaar 2017-2018 kan als verloren
beschouwd worden, en het schooljaar 2018-2019 is alleen met grote vertraging en
gefragmenteerd op gang gekomen.
Schoolgeld
In 2011 is de stichting Dja begonnen met het betalen van schoolgeld voor 10 kinderen, die
normaal gesproken niet naar school zouden zijn gegaan omdat het schoolgeld niet door de
ouders kan worden betaald.
Omdat in 2018 nauwelijks onderwijs is gegeven heeft de stichting geen schoolgeld betaald in
2018; pas in het begin van 2019 is het schoolgeld voor 2018-2019 betaald.
‘Dash’
Het salaris van de leraren is uiterst bescheiden, en ongeveer de helft van de salarissen in het
(door de overheid betaalde) openbare onderwijs. Door het verloren jaar 2018 is het
onderwijs zo goed als stil komen te liggen; doordat veel ouders het schoolgeld niet
betaalden en hun kinderen thuis hielden liepen de inkomsten voor het bisdom sterk terug.
Het bisdom heeft daarop besloten de salarissen van de leraren niet, of slechts gedeeltelijk,
uit te betalen.
Net als in voorgaande jaren hebben de leraren in 2018 een blijk van waardering voor hun
inzet ontvangen van de stichting Dja, in december. Een klein bedrag per leraar (10.000 CFA,
een kleine 15€) die echter in deze moeilijke tijd zeer welkom was.
Peter Droog Association
In 2017 heeft een aantal oud-misdienaars van wijlen Piet Droog het initiatief tot een
stichting genomen, de Peter Droog Association, met het doel om goede werken te doen in
de parochies rond Soppo. Daarvoor werven ze fondsen, maar het meeste komt uit eigen zak/
is eigen tijd. Het gaat om bescheiden zaken als voedselpakketten, kleine reparaties aan
huizen van invaliden etc.
In 2018 is door de opstand het werk van de PDA goeddeels stilgelegd en is er geen verzoek
binnengekomen voor ondersteuning.
Verslaglegging/ bewijzen
Van elk project ontvangt de stichting Dja verantwoording (zie hieronder); we kiezen er uit
praktisch oogpunt voor die niet allemaal op de website te plaatsen, maar alles is op verzoek
in te zien. Wel plaatsen we enkele foto’s van uitgevoerde projecten op de website.
Coördinatie in Kameroen
De stichting Dja heeft in Kameroen een betrouwbare contactpersoon, Samuel Ndive, die
verantwoordelijk is voor de identificatie van projecten en de controle van de uitvoering.
Samuel Ndive overlegt met de lerarenteams van de basisscholen van Sasse en Soppo, met de
hoofden van de scholen, met de ouders/ voogden van leerlingen in het secundair onderwijs
en met andere organisaties, zoals de Peter Droog Association.
Ndive stuurt de stichting projectvoorstellen, die door het bestuur worden beoordeeld. In
2018 is dat zeer beperkt geweest, vanwege de opstand. Het geld wordt door de stichting
overgemaakt via Western Union Money Transfer (WUMT), door Ndive opgehaald en ingezet

voor de projecten. Na afloop van de projecten ontvangt de stichting zowel de financiële
afrekening alsook bewijs van de uitgevoerde activiteiten. Dat kan gaan om afschriften van de
leerprestaties van leerlingen, om kopieën van facturen en om beeldmateriaal (foto’s,
video’s).
In 2018 is het grootste deel van de correspondentie via Whatsapp gedaan, om kosten te
besparen. Ongelukkigerwijs is door verlies van een telefoon aan onze zijde een deel van de
correspondentie 2018 verloren gegaan, gelukkig zijn foto’s van kwitanties etc bewaard
gebleven.
Ndive ontving ook in 2018 van de stichting voor zijn werk een maandelijkse
onkostenvergoeding. Ook werden speciale kosten vergoed (o.a. medicatie). Ondanks de
moeilijke omstandigheden heeft Ndive in 2018 goed contact gehouden met de mensen in
Sasse en Soppo.
Bestuur
Het bestuur van de stichting Dja bestond in 2018 uit drie personen:
•
•
•

Liza van der Zon, algemeen bestuurslid
Bernadette de Koning, secretaris/ penningmeester
Arthur Eijs, voorzitter

