
 

 

Aan: donateurs en overige vrienden van 
de stichting Dja 
 
 
 
Noordwijk, 6 januari 2000 

 
 
 
 
De allerbeste wensen voor een fantastisch 2000 
Zoals u inmiddels van ons aan het begin van een nieuw jaar bent gewend, ontvangt u hierbij 
een nieuwsbrief van de stichting Dja. Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de 
voortgang van de activiteiten van de stichting Dja in het afgelopen jaar en over de plannen 
voor 2000. Maar allereerst willen we u natuurlijk onze beste wensen voor dit nieuwe jaar 
overbrengen. We hopen dat deze millenniumstart voor u geluk en gezondheid zal brengen.  
 
Terugkijken op 1999…. 
De stichting Dja kan terugkijken op een goed jaar. In 1998 realiseerden we ons eerste project. 
Toen hebben we een zending goederen (tenten, verrekijkers, camera’s, kompassen, GPS’en 
etc) naar Kameroen begeleid, bestemd voor natuur- en milieu-organisaties rondom het Dja-
regenwoud. Tijdens die reis door Kameroen werden we benaderd door leraren van een 
schooltje uit Sasse, bij Buea op de helling van de vulkaan Mount Cameroon. De schoolleiding 
van St. Mary’s Catholic School verzocht ons om financiële assistentie bij de reparatie van de 
school, die door achterstallig onderhoud, aardbevingen en later zelfs een uitbarsting van de 
vulkaan danig was vervallen. Het dak lekte, de vloer bestond uit aangestampte modder, de 
muren brokkelden af en electriciteit en water waren uitgevallen. In 1999 hebben we onze 
energie daarom gestoken in het bijeen brengen van geld voor de reparaties van deze school. 
En met succes! 
 
Middels een gezamenlijke actie met de Noordwijkse basisschool ‘De Jutter’ heeft de stichting 
Dja in 1999 ƒ 9000,- bijeen gebracht, die inmiddels naar Kameroen is overgemaakt. De 
school wordt vanuit het plaatselijke bisdom begeleid door de Nederlandse pater Droog, die 
ons binnenkort ook foto’s zal toesturen van de opgeknapte school. Het spreekt voor zich dat 
de schoolleiding én de schoolkinderen blij zijn met deze actie. Inmiddels hebben ze drie 
bedankbrieven gestuurd, voor onze stichting, basisschool ‘De Jutter’ en de gemeenteraad van 
Noordwijk, die ook financieel heeft bijgedragen. 
Inmiddels heeft het hoofd van de school laten weten dat -geïnspireerd door de doelstellingen 
van onze stichting - in de school een ‘milieu-club’ is opgericht, waarbij kinderen wordt 
geleerd om oog te hebben voor instandhouding van natuur en een schoon milieu. De eerste 
bomen zijn al rond de school geplant! 
 
Naast dit goede nieuws hebben we in 1999 ook zorgen gekend. Dit heeft te maken met de 
controle op het gebruik van de zending goederen die we eind 1998 in bruikleen overdroegen 
aan het ministerie van Milieu en Bossen, voor gebruik in en om het Dja-reservaat in zuidoost 
Kameroen. Via contacten met een Nederlandse vrijwilliger ter plaatse weten we dat de 
directeur van het reservaat weliswaar alle relevante organisaties in de regio heeft 
geïnformeerd over de mogelijkheid om de materialen te gebruiken (zoals was afgesproken), 
maar de afgesproken rapportage na een half jaar is nog steeds niet ontvangen.  
 



 

 

 
 

Dit houdt waarschijnlijk verband met een groot aantal personele 
wisselingen, waarbij ook de directeur van het Dja-reservaat is 
vervangen. Momenteel zijn we bezig de contacten te herstellen via 
brieven en e-mail naar de nieuwe directeur, en naar de Franse 
projectleider  van een nabij gelegen EU-project (ECOFAC). Zodra we 
nieuws hebben over het gebruik van de goederen laten we u dat 
uiteraard weten. 

 
….en vooruit blikken naar 2000 
Sinds vorig jaar is de situatie met betrekking tot Kameroen sterk veranderd. De Nederlandse 
overheid heeft de bilaterale hulpverlening stopgezet, en financiert er zelf geen projecten meer. 
Op den duur zal dat voor de stichting Dja ondermeer betekenen dat het moeilijker wordt om 
via Nederlandse contactpersonen ter plaatse op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. 
Aan de andere kant wordt het land door natuur-beschermingsorganisaties en mondiale 
financiers van milieuprojecten juist stevig in de watten gelegd. Het Wereldmilieufonds (GEF) 
het World Wide Fund for Nature (WWF) en anderen zetten grote projecten op in het gehele 
land.  
 
Een en ander heeft er toe geleid dat we hebben besloten niet actief op zoek te gaan naar 
compleet nieuwe projecten in Kameroen. Wel blijven we natuurlijk verantwoordelijk voor de 
nazorg van de lopende projecten (Dja-reservaat en Sasse schooltje) en blijven we voorlopig 
actief in het kritisch volgen van ontwikkelingen, projecten en financierende organisaties in 
Kameroen. Het resterende budget dat ons ter beschikking staat, zo’n ƒ 8700,- zullen we ook 
besteden aan initiatieven die nauw aansluiten bij de lopende projecten. Vooralsnog gaan de 
gedachten daarbij uit naar een klein project in de Dja-regio waarbij men probeert toeristen te 
lokken om gorilla’s in het wild te zien, en aan verdere ondersteuning van de school in Sasse 
door inzameling en transport van tweedehands schoolmeubilair. Maar ook andere kleine 
initiatieven zijn nog mogelijk. We zullen u in de loop van 2000 nader informeren over de 
projecten die zijn uitgekozen; daarbij ontvangt u dan ook een uitgewerkt financieel overzicht, 
waarin verslag wordt gedaan van de inkomsten en uitgaven van de stichting Dja in de 
afgelopen jaren. In de loop van 2000 zullen we ons als stichtingsbestuur ook beraden op de 
vraag wat de verdere toekomst van de stichting is. 
 
Een duidelijke koerswijziging dus in 2000, met meer accent op het goed bewaken van de 
lopende projecten, en veel minder accent op het inzamelen van geld en het starten van nieuwe 
projecten. Dat wil niet zeggen dat uw donatie niet langer welkom is, ook de lopende projecten 
blijven geld vragen. 
Echt stoppen doen we voorlopig niet. We houden de organisatie van de stichting Dja intact, en 
u blijft informatie van ons ontvangen over de lopende projecten. 
 
We hopen dat we u hiermee voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u 
vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen voor nadere informatie. We danken u voor uw 
steun in 1999, en rekenen ook in 2000 op u! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arthur Eijs  
(voorzitter) 


