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Noordwijkse ondernemers steunen natuurbescherming Kameroen 
 
De stichting Dja is een van de vele Noordwijkse organisaties die zich  inzetten voor 
ontwikkelingssamenwerking. De stichting Dja richt zich op natuur- en milieubescherming in 
Kameroen, een land in centraal Afrika. Op 5 november vertrekken Arthur Eijs en Bernadette de 
Koning naar Kameroen, om de eerste materialen (velduitrusting, kampeeruitrusting voor 
onderzoekers) over te dragen aan de universiteit van Dschang. Daarmee wordt een kroon gezet 
op jarenlange inspanning om met hulp van ondermeer veel Noordwijkse bedrijven geld in te 
zamelen. 
 
De stichting Dja werd in 1994 opgericht om de natuur- en milieubescherming in Kameroen materieel 
te steunen. Initiatiefnemers Arthur Eijs en Bernadette de Koning hadden op reis door het land gemerkt 
dat er veel goede wil was, maar dat hoog opgeleide mensen zonder transportmogelijkheden, 
communicatieapparatuur of zelfs maar velduitrusting (laarzen, tenten, verrekijkers) niets konden 
uitrichten tegen de verwoesting van de natuur. Een schande, vonden ze. En dus werd het idee geboren 
om een stichting op te richten. In eerste instantie om een auto bij elkaar te sparen voor een 
parkbeheerder die zonder middelen een stuk regenwoud moet beheren dat maar liefst 550.000 hectare 
groot is.   
Dat viel tegen. Het bleek moeilijker dan gedacht om snel voldoende geld bij elkaar te krijgen. ‘Mensen 
vragen ons wel eens waarom we ons zo druk maken over natuurbescherming in een land waar zo veel 
armoede heerst, en zoveel ander goed werk kan worden gedaan. Dan leggen we uit dat zeker in de 
tropen de mens het niet zonder een schoon milieu en een gezonde natuur kunnen stellen. Ze leven er 
van, door landbouw, toerisme of door het oogsten van bosproducten. Kap het regenwoud, en binnen 
enkele jaren zitten mensen economisch aan de grond, omdat de grond is weggespoeld, en je niets meer 
met de bodem kunt doen. Natuurbescherming is eigenlijk armoedepreventie’, zegt Arthur Eijs, 
voorzitter van de stichting.  
De stichting Dja is er toch in geslaagd een flinke som geld bij elkaar te brengen. De stichting heeft in 
de afgelopen jaren veel ondersteuning gekregen van verschillende Noordwijkse ondernemers en 
instellingen. ‘Dat is echt heel belangrijk geweest, dat er zoveel mensen meewerkten. Met name wil ik 
Verkade First Lady en Verkade Slaapcomfort en Linnenshop noemen,en het Zilveren Kruis. En Foto 
Van Kampen, die verrekijkers ter beschikking stelde. Zonder zulke ondersteuning kom je niet ver.’ 
De stichting heeft nu kampeeruitrustingen gekocht, onderzoekmaterialen, en moderne apparatuur om 
in een onbekend gebied precies te kunnen bepalen waar je zit. ‘Doordat we die spullen nu beschikbaar 
stellen, kunnen er onderzoekers het regenwoud in. Dan snijdt het mes aan twee kanten: we komen 
meer te weten over het bos, en de aanwezigheid van de onderzoekers schrikt stropers af. Want dat is 
momenteel de grootste bedreiging. Wekelijks worden er bosolifanten, gorilla’s en chimpansees 
gestroopt. Daarmee verliest het bos veel van zijn waarde, want die soorten zijn erg belangrijk voor de 
instandhouding van het bos. Bovendien trekken ze toeristen aan. Zonder gorilla’s geen toeristen, en 
zonder toeristen geen duurzaam inkomen voor de lokale bevolking’, zegt Bernadette de Koning. ‘In 
Rwanda betaalden toeristen 150 dollar per dag, om gorilla’s te zien. Dat kan daar nu niet meer, 
vanwege de burgeroorlog. In Kameroen kan het wel, maar dan moet er eerst worden geïnvesteerd in 
natuurbeheer’.  
Wat gaat er met de stichting gebeuren na het bezoek aan Kameroen? ‘Dat weten we nog niet’, zegt 
Bernadette. ‘We zijn door andere Kameroense instellingen gevraagd nieuwe projecten te adopteren, in 
het noorden van het land, waar er veel stroperij is. Maar je bent wel een paar jaar bezig voordat je daar 
iets zinnigs kunt doen. Eerst maar eens dit regenwoudproject tot een goed einde brengen.’ 
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