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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.  
 
 
Activiteiten/ resultaten 2019 
In de jaarverslagen over 2017 en 2018 hebben we uitvoerig bericht over de crisis in 
Kameroen, en de opstand van de Engelstalige provincies tegen de centrale overheid. Het 
openbare leven, de economie en het onderwijs hebben in die tijd zo goed als stilgelegen. 

Ook in 2019 heeft dat zijn doorwerking gehad; uiteindelijk is het schooljaar 2018-2019 stukje 
bij beetje op gang gekomen. Vanwege de langdurige onzekerheid hebben we het schoolgeld 
voor dat jaar pas in 2019 betaald.  

In 2019 is de situatie licht verbeterd, en het schooljaar 2019-2020 is min of meer conform de 
planning begonnen. De veiligheidssituatie is nog steeds niet goed, maar de meeste conflicten 
spelen zich nu af in de bossen van de aangrenzende North-west Province, niet in de regio 
rond Buea. 

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. Inmiddels is het 
aantal kinderen waarvoor we financiering geven afgenomen; sommige kinderen hebben de 
school in Sasse of Soppo verlaten, en zijn met hun ouders gevlucht naar de streek waar ze 
vandaan komen. Uiteindelijk hebben 5 kinderen uit Soppo en 2 kinderen uit Sasse ook weer 
ingetekend voor het schooljaar 2019-2020. Het onderwijs vindt ook voor de kinderen uit 
Sasse plaats in Soppo, gelet op de veiligheidssituatie.  
 



Aan de andere kant zijn er ook kinderen die doorstromen naar het middelbaar onderwijs. In 
de afgelopen jaren heeft Dja de keuze van de school overgelaten aan de ouders, en een 
maximale bijdrage geleverd van 60%. Voor 2018-2019 ging het daarbij om 8 leerlingen, in 
2019-2020 om 7 leerlingen. 
 
Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de bijdragen voor het primair onderwijs en voor het 
eerste semester van het secundair onderwijs in 2019 betaald. 
 
‘Dash’ 
Het salaris van de leraren is in de afgelopen moeilijke jaren maar gedeeltelijk betaald. Dat 
betekent dat de jaarlijkse gift van de stichting Dja extra welkom was. Net als in voorgaande 
jaren hebben de leraren in 2019 een blijk van waardering voor hun inzet ontvangen van de 
stichting Dja, in juni.  
 
In november heeft de hoofdjuf van Sasse, mw. Patricia Ewinjah, ontslag gekregen vanwege 
pensionering. Als blijk van waardering voor haar jarenlange inzet voor Sasse en de 
samenwerking met de stichting Dja (vanaf 2001!) heeft mw. Ewinjah van de stichting een 
extraatje gekregen (50.000 CFA).  
 
Ondersteuning personen die bij het werk van de stichting en de scholen betrokken zijn 
Gelet op de precaire situatie waarin veel mensen in Soppo en Sasse zitten, heeft de stichting 
in 2019, bij wijze van uitzondering, ook steun verleend aan de familie Sama, die in Soppo 
sterk betrokken is bij het parochiewerk en de scholen. Het gaat daarbij om een bijdrage in 
medische kosten en algemeen onderhoud. 
   
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 2019 is 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 werd tot halverwege 2019  
door de stichting overgemaakt via Western Union Money Transfer (WUMT). Die vorm van 
transfer werd echter steeds moeilijker, vanwege (terecht) aangescherpte veiligheidseisen en 
controles door WUMT, die elke transfer bemoeilijkte. In november berichtte WUMT – 
Kameroen dat ze geen geld meer konden afdragen aan onze contactpersoon. De verklaring 
die ze daarbij gaven was dat hij ook via andere kanalen (WorldRemit) geld ontving, voor 
andere zaken dan de stichting Dja. Daarmee kon de stichting niet langer gebruik maken van 
WUMT en zijn we overgestapt naar World Remit.  
 
In 2019 is het grootste deel van de correspondentie via Whatsapp gedaan, om kosten te 
besparen. Ongelukkigerwijs is door verlies van een telefoon aan onze zijde (sep 2019) een 
deel van de correspondentie 2019 verloren gegaan, gelukkig zijn foto’s van kwitanties etc 
bewaard gebleven. 
 
Ndive ontving ook in 2019 van de stichting voor zijn werk een maandelijkse 
onkostenvergoeding. Ook werden speciale kosten vergoed (o.a. medicatie). 
 
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 

 


