
Persbericht 
 
Stichting Dja bezoekt projecten in Kameroen 
 
Begin december brachten vertegenwoordigers van de Noordwijkse stichting Dja een 
bezoek aan Kameroen. Met hulp van de Noordwijkse basisschool De Jutter betaalt de 
stichting Dja daar het opknappen van een basisschooltje, dat door het tropische klimaat 
en een zware vulkaanuitbarsting in belabberde toestand verkeerde. Bernadette de 
Koning en Arthur Eijs konden nu met eigen ogen zien wat er met het ingezamelde geld 
is gebeurd en waren onder de indruk.  
 
Vanaf 1999 ondersteunt de stichting Dja, geholpen door acties van de basisschool De Jutter 
het schooltje van Sasse, een klein dorpje midden in de theeplantages rond de vulkaan Mount 
Cameroon. Het schooltje verkeerde in slechte toestand en de leraren konden de school soms 
niet eens bereiken omdat die zo afgelegen ligt. Het geld uit Noordwijk is gebruikt om een 
nieuw dak te betalen voor het schoolgebouw en om vijf woningen te bouwen voor de leraren, 
op het terrein van de school zelf. Op die manier wordt het makkelijker om onderwijs te 
krijgen en te geven en neemt de veiligheid rond het schoolterrein toe. ‘Het is ongelofelijk 
hoeveel je hier kunt doen met beperkte middelen. Iedereen helpt mee, de leraren, de ouders. 
En dat is maar goed ook, want er moet veel gebeuren. Een lerarenwoning bestaat uit één 
kamer van vier bij vier meter, zonder eigen toilet of keuken, maar is al een enorme 
verbetering die er voor heeft gezorgd dat er goede leraren konden worden aangetrokken,’ 
vertelt Bernadette de Koning.  
Leerlingen en leraren hadden de stichting Dja een warm welkom voorbereid, met naast 
speeches vooral veel zang, dans en toneelstukjes. Net als de leerlingen van De Jutter dat voor 
Sasse hadden gedaan maakten de leerlingen van Sasse tekeningen van hun eigen omgeving 
om de Noordwijkers te laten zien hoe het dagelijkse leven in Kameroen eruit ziet en wat 
Kameroense kinderen bezighoudt. 
De opknapbeurt is nog niet af. Het gebouwtje voor de laagste klassen staat op instorten en 
moet helemaal worden vervangen. Bernadette de Koning: ‘Men is nu halverwege met de 
bouw van vier nieuwe klassen, maar er moet nog heel wat werk worden verzet. De stichting 
Dja financiert de herbouw. Daarnaast helpen we vanaf dit jaar ook een tweede school in 
dezelfde regio met het verbeteren van de sanitaire voorzieningen. En we ondersteunen ook 
onderwijsprogramma’s, ondermeer op het vlak van hygiëne, milieubescherming en 
natuurbescherming. Het geld dat we inzamelen gaat voor 100% direct naar Kameroen en 
wordt tot op de laatste cent verantwoord. We wisten zo al dat daarmee het geld goed werd 
besteed, nu hebben we het ook zelf kunnen zien. Binnenkort gaan we alle foto’s en films laten 
zien aan De Jutter.’ 
U kunt de stichting Dja trouwens helpen met helpen. Uw gift is welkom op gironummer 
6933156 ten name van stichting Dja, Noordwijk, o.v.v. ‘Sasse’. 
 
 
 
Onderschrift foto: Het gebouw voor de jongste leerlingen verkeert in belabberde staat 
Onderschrift tekening: Een Kameroense leerling tekende voor De Jutter deze traditionele 
dokter 
 
 
Redactie: Meer informatie bij Arthur Eijs (06 – 52457540) en Bernadette de Koning (071 – 
3618148) 


