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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, en enkele leerlingen die zijn 
doorgestroomd naar het middelbare onderwijs. 
 
Aanpassing van focus en prioriteiten 
In eerdere jaarverslagen hebben we uitgebreid verslag gedaan van de crisis waarin de 
Engelstalige regio is terechtgekomen sinds 2017. Die crisis heeft grote gevolgen gehad voor 
de schooltjes, de leraren en natuurlijk de leerlingen.  
 
In 2020 hebben we u geïnformeerd over een herbezinning op de koers en de gehanteerde 
uitgangspunten. Daarbij hebben we ook gecommuniceerd dat de tijd gekomen is om de 
activiteiten in Kameroen af te bouwen. Dat betekent niet dat we acuut stoppen; we laten de 
kinderen die we nu met schoolgeld steunen niet in de steek.  
De uitgangspunten sinds 2020: 

• De stichting zal géén nieuwe infrastructurele projecten meer ondersteunen 
(gebouwen, materialen); 

• De stichting Dja zal zich blijven inzetten voor de kinderen en leerlingen die nu al 
ondersteuning krijgen via een vergoeding van het schoolgeld, en voor het wel en wee 
van de leraren en andere mensen die ter plekke bij het werk van de stichting zijn 
betrokken. Nieuwe kinderen zullen slechts bij hoge uitzondering in het 
ondersteuningsprogramma worden toegelaten.  

• Ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen in het middelbaar onderwijs zijn de 
afspraken ook aangescherpt. Het was al beleid dat slechts 60% van het schoolgeld 
werd vergoed, nu is dat bovendien (met ingang van het schooljaar 2020-2021) 
gemaximeerd op  100.000 CFA.  

• Betaling van schoolgeld voor het secundair onderwijs vindt alleen plaats op basis van 
vooruitbetaling door ouders, en op vertoon van reçu’s. Deze moeten voor het eerste 
semester uiterlijk 1 oktober, voor het tweede semester uiterlijk 1 februari bij de 
stichting Dja bekend zijn. 

• Betaling van schoolgeld voor het primair onderwijs gebeurt voor 100%, aan het begin 
van het schooljaar, op indicatie van de coördinator. De stichting krijgt reçu’s die zijn 
ondertekend door de schoolhoofden.  

• Zodra de veiligheidssituatie in de regio is verbeterd en het onderwijs weer in alle rust 
kan plaatsvinden zal worden bezien of we opnieuw specifieke leerprojecten op het 
vlak van natuur- en milieubescherming kunnen inpassen in het leeraanbod van de 
basisschooltjes in Sasse en Soppo.  

• Ook houden we de mogelijkheid open om het werk van de Father Peter Droog 
Association te ondersteunen. Tot op heden is echter geen verzoek voor 
ondersteuning ontvangen.  

 
 



Activiteiten/ resultaten 2021 
De veiligheidssituatie is in 2020 verder verbeterd; dit heeft er toe geleid dat het schooljaar 
2020-2021 ‘normaal’ is verlopen, en ook het schooljaar 2021-2022 is gewoon volgens 
planning gestart.  

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. 
 
Inmiddels is een aantal leerlingen van Sasse en Soppo doorgestroomd naar het middelbaar 
onderwijs. In totaal steunde de stichting Dja in 2021 7 kinderen in het lager onderwijs: 2 in 
Sasse, 4 in Soppo en (in Sasse) een zogenaamd ‘Internally Displaced Person’, jargon voor een 
vluchteling die in het eigen land opvang heeft gevonden. Dit kind zal de komende jaren 
onderwijs krijgen op Sasse, en worden ondersteund door de stichting Dja. Daarnaast 
steunden we in 2021 9 kinderen in het middelbare onderwijs. Daarbij is ook de jongste 
dochter (Antonia Asah) van de in 2020 overleden chauffeur Paul Asah in het programma 
opgenomen. 
 
‘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 2021 een blijk van waardering voor hun inzet ontvangen van de 
stichting Dja, in december (10.000 CFA, ongeveer 15€) 
   
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 2021 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.  
 
Betalingen door de stichting Dja worden sinds medio 2019 gedaan via WorldRemit. 
Ndive ontving ook in 2021 van de stichting voor zijn werk een maandelijkse 
onkostenvergoeding. Ook werden in 2021 speciale kosten vergoed (begrafenis vader). 
 



Bestuur 
Het bestuur van de stichting Dja bestond in 2021 uit drie personen: 
 

• Liza van der Zon, algemeen bestuurslid  

• Bernadette de Koning, secretaris/ penningmeester 

• Arthur Eijs, voorzitter 
 
Deze personen zijn ook in het UBO-register van de KvK opgenomen. 


