Aan sympathisanten en donateurs van de
Stichting Dja,

Noordwijk, 28 december 2003

U hebt lange tijd niets meer van de stichting Dja gehoord. Een gegeven waarvoor we graag
allereerst onze excuses aanbieden, want dat hoort anders te gaan. De afgelopen drie jaar zijn
voor ons privé nogal turbulent geweest, en dat heeft mede gezorgd voor de te lange radiostilte.
Gelukkig heeft de stichting Dja de afgelopen periode niet stilgezeten en is de ondersteuning
van projecten in Kameroen gewoon doorgegaan.Vorig jaar moesten we het plan om in
Kameroen de projecten te gaan bekijken en ter plekke te overleggen over de toekomstplannen
nog op het laatste moment annuleren, dit jaar is het er dan toch van gekomen. Eind november
zijn we twee weken in Buea geweest om zelf te zien wat er met uw giften is gebeurd. In deze
brief leggen we graag aan u uit wat er de afgelopen drie jaar is gebeurd, doen we verslag van
ons verblijf in Buea en blikken we vooruit naar 2004.
De periode 2001- 2003
Vanaf 1999 heeft de stichting Dja de activiteiten qua focus wat verlegd. Ondersteuning van
milieu- en natuurprojecten waarbij de Kameroense overheid is betrokken bleek door de grote
bureaucratie maar vooral ook corruptie moeizaam en leverde onvoldoende controleerbare
resultaten op. Sindsdien werkt de stichting Dja aan ondersteuning van onderwijsprojecten en
proberen we daarbij aandacht te besteden aan milieu en natuur.
In de afgelopen periode heeft de stichting Dja met uw hulp bijgedragen aan het opknappen
van een lagere school in Sasse. Dit dorpje ligt iets ten westen van Buea midden in de
theeplantages; het schooltje wordt vooral bezocht door kinderen van arbeiders in deze
plantages. Het katholieke schooltje is verbonden aan het bisdom van Buea en heeft een
Nederlandse pater als manager. Dit vergemakkelijkt de contacten en biedt garanties voor een
100% zinvolle besteding van het geld.
Met de opbrengsten van een inzamelingsactie van de Noordwijkse basisschool De Jutter en
uw giften is het dak van de klaslokalen voor de hoogste groepen (4 t/m 7) vernieuwd en zijn
drie lerarenwoningen gebouwd. In 2003 vond opnieuw een inzamelingsactie door De Jutter
plaats, die ruim 2000 € opbracht. Dit geld was bestemd voor het opknappen van de bestaande
klaslokalen voor de laagste groepen (1 t/m 3) maar uiteindelijk is besloten om tot nieuwbouw
over te gaan.
Ook zijn we in 2003 benaderd door een tweede schooltje, in Small Soppo, met de vraag of we
ook daar wilden helpen. Hun eerste prioriteit was het vervangen van het toiletgebouw. Het
bestaande gebouwtje staat op instorten en de toiletten (een ouderwets en beproefd concept
bestaande uit een gat in de grond en een diepe kuil) waren vol. We hebben aangegeven te
willen helpen en ontvingen een begroting voor de vervanging, die 1300 € bedraagt.

Ons bezoek aan Buea, Kameroen
Van 28 november tot 12 december hebben we een bezoek gebracht aan
Buea. We zijn daar allerhartelijkst ontvangen door pater Piet Droog, als
parochiepriester van Small Soppo verbonden aan het bisdom van Buea.
Pater Droog is tevens belast met de begeleiding van zowel de school in
Sasse als in Small Soppo.
Op beide scholen was met veel enthousiasme gewerkt aan een
programma dat naast de onvermijdelijke speeches bestond uit het
zingen van het volkslied, speciaal gecomponeerde welkomstliedjes,
dansen, toneelstukjes, gedichten en een heus defilé! Het was voor ons
even wennen want het is erg veel eer voor een bijdrage die naar
Nederlandse begrippen bescheiden genoemd moet worden, maar die
voor Kameroen een wereld van verschil blijkt te maken.
St. Mary’s Catholic School, Sasse (320 leerlingen, 8 klassen)
Bij de rondleiding konden we het nieuwe dak op de klaslokalen en de nieuwe
lerarenwoningen bewonderen. Uit de gesprekken bleek ook het belang van deze woningen.
Ten eerste is het een voorwaarde voor het aantrekken van goede leerkrachten, die anders de
school soms maar moeilijk kunnen bereiken (tot voor kort lag de school aan een moeilijk
begaanbaar rotspad, nu ligt er een verharde weg naar Buea), ten tweede draagt de realisatie
van de woningen op het schoolterrein bij aan de veiligheid van het terrein, en wordt
vandalisme buiten schooluren (jawel, ook Kameroen kampt met hangjongeren) voorkomen.
Bovendien worden de schooltuinen nu beter vrijgehouden van geiten…
Het gebouwtje voor de laagste klassen verkeert inderdaad in een deplorabele staat en moet
vervangen worden. Het eerder toegezegde budget was toereikend voor de fundering en het
grootste deel van het metselwerk van de muren. Er is een aanvullend budget nodig voor het
dak en verdere afwerking.
Regina Pacis School, Small Soppo (300 leerlingen, zeven klassen)
Ook hier werden we rondgeleid; de lokalen zijn voor Nederlandse begrippen vervallen en
voldoen niet aan de minimumkwaliteit, maar het team van Small Soppo toonde zich redelijk
tevreden met de behuizing, die er inderdaad beter uitziet dan een deel van de gebouwtjes van
de school in Sasse. Veel acuter is het probleem van de vervallen en overvolle toiletten en
sanitaire voorzieningen. Andere problemen zijn de slechte huisvesting voor de leraren en het
gebrek aan lesmateriaal.
St. Joseph’s Vocational Training Centre (25 leerlingen, één klas)
Enkele oud-leerlingen van Small Soppo en Sasse hebben het 20 jarig jubileum van Pater
Droog als parochiepriester aangegrepen om een nieuw project te starten, waarbij
straatkinderen worden overgehaald om een vakopleiding te volgen tot kleermaker,
timmerman, secretaresse etc. Dit project staat nog in de kinderschoenen en dat is duidelijk
zichtbaar. Het gebouwtje is zo mogelijk nog meer vervallen dan de andere schoolgebouwtjes
en er is nauwelijks lesmateriaal. Maar er zijn wel al dertien leraren bereid gevonden om
(onbetaald!) les te geven en deze kinderen een tweede kans te geven. De leerlingen zelf zijn
razend enthousiast en pakken de onderwijs-draad met verve op.
De keuze van de bovengenoemde schooltjes berust op toeval; ze waren
gewoonweg de eerste die ons vroegen om steun. Toch is de keuze om

meerdere
redenen ook een gelukkige. We hebben door de
tussenkomst van Pater
Droog een betrouwbaar aanspreekpunt en
een goede tussenpersoon die ons kan informeren over wat er nodig is en
wat er met de beschikbaar gestelde middelen gebeurt. Bijvoorbeeld de
eerste opknapbeurt van de school in Sasse is tot op de laatste spijker
verantwoord.
In de gesprekken die we met Pater Droog, de leraren, de leerlingen en
de ouderverenigingen voerden zit als rode draad dat er sprake is van een
enorm enthousiasme om het onderwijs vorm en inhoud te geven, maar
dat de omstandigheden zeer beroerd zijn. Er kan ontzettend veel worden
bereikt, zelfs met zeer beperkte middelen, maar steun van buitenaf is
onmisbaar om verbeteringen te kunnen doorvoeren. Het gaat daarbij
primair om huisvesting, sanitaire voorzieningen, lesmateriaal en
ondersteuning van de leraren.
Vooruitblik 2004
Met de gesprekken en ervaringen in Buea in het achterhoofd zijn voor 2004 de volgende
toezeggingen gedaan:
♦

♦

♦

♦

Voor Sasse school wordt budget beschikbaar gesteld om het schoolgebouw voor de
laagste klassen af te maken; een begroting wordt z.s.m. toegestuurd, en een
aanvangsbudget van 1500 € is overgemaakt. Naar verwachting is daarna nog zo’n
3000 € nodig.
Voor Small Soppo school is 1300 € beschikbaar gesteld voor het bouwen van een
nieuw toiletgebouw, dat beter kan worden onderhouden en schoongemaakt, zodat de
levensduur veel langer is dan de ‘klassieke’ toiletten.
Met een centrum voor milieu- en natuuronderwijs in Limbé, annex opvangcentrum
voor mensapen (slachtoffers van stroperij) zijn afspraken gemaakt over het geven van
speciale presentaties over milieu- en natuurbescherming in de drie genoemde scholen.
Speciaal onderwijs, zonder hoogdravende natuurdoelstellingen, maar aansluitend bij
de directe leefomgeving van de leerlingen. Thema’s als waterkwaliteit,
brandhoutvoorziening en jagen op wild voor voedselvoorziening en inkomen komen
aan de orde. Hiervoor is een budget van 150 € beschikbaar gesteld. Voor dit
bescheiden bedrag worden in 14 klassen presentaties gegeven, posters opgehangen en
zijn prijzen beschikbaar voor de beste of meest ijverige leerlingen .
Voor St. Josephs Vocational Training Centre ontbreekt het de stichting Dja vooralsnog
aan middelen; wel zijn we met pater Droog aan het bezien welke leerlingen privé
ondersteund moeten worden om ze in staat te stellen om twee jaar vakonderwijs te
krijgen. Het gaat dan met name om wezen, die zelfs het beperkte schoolgeld niet
kunnen betalen en niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Per leerling gaat het
daarbij naar schatting om een donatie van 20 € per maand, gedurende twee jaar.

We zijn teruggekomen uit Kameroen met een tas vol foto’s, filmmateriaal en tekeningen van
de schoolkinderen voor hun “collega’s” in Noordwijk. We zullen dus snel een presentatie
geven op de basisschool De Jutter om te vertellen wat er met het ingezamelde geld is gebeurd.
Het huidige budget van de stichting Dja is ontoereikend om de plannen
voor 2004 volledig te realiseren en we gaan dus ook hard aan de slag
met fondsenwerving. Er zijn weer plannen voor benefietconcerten en er

wordt een projectbudget aangevraagd bij de Fransiscaner orde. En we
hopen dat ook u –ondanks de radiostilte- Kameroen blijft steunen. Uw
gift komt voor 100% terecht bij het doel waarvoor het is bestemd.
Alvast bedankt !
Een volgende nieuwsbrief kunt u overigens op zijn laatst medio 2004
tegemoet zien.
Met vriendelijke groet,
Arthur Eijs

Figuur 1= tekening van een van de leerlingen van Small Soppo School

Figuur 2 = inspectie van de onderbouw van Sasse school, een gebouw dat echt aan vervanging toe is

