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Noordwijk, 2 januari 1999

Bij een nieuw jaar horen uiteraard de allerbeste wensen voor u en uw familie. Het bestuur van
de stichting Dja hoopt dat 1999 u voorspoed en gezondheid brengt!
De stichting zelf heeft in 1999 in ieder geval een vliegende start gemaakt, want het
werkbezoek aan Kameroen is op 11 december met succes afgerond. Na een succesvol
benefietconcert in oktober, waaraan veel bedrijven en particulieren uit Noordwijk en de regio
financieel bijdroegen, hebben we op 5 november een eerste zending goederen ingevoerd in
Kameroen. In de bijlage treft u een overzicht aan. Het betreft vooral materiaal waarmee
onderzoekers in het gebied geholpen zijn, en waarmee de parkbeheerder en lokale
groeperingen kleine voorlichtingsprojecten kunnen opzetten. De lijst is tot stand gekomen in
nauwe samenspraak met de verschillende organisaties die in de Dja-regio werkzaam zijn op
het gebied van natuur- en milieubescherming. Dat is ook de reden waarom we er uiteindelijk
voor hebben gekozen geen terreinmotor te kopen, zoals we u vorig jaar berichtten. Het bleek
ons namelijk ter plekke dat dergelijke vervoermiddelen al voorradig zijn bij een
projectorganisatie van de Europese Unie (ECOFAC), en dat ze ook ter beschikking staan aan
het personeel van de parkbeheerder.
Uit de gesprekken die we hebben gevoerd met de projectleiders van ECOFAC, met
vertegenwoordigers van het ministerie van Milieu en Bossen (MINEF), de
onderzoekcoördinator van de universiteit van Dschang en enkele Nederlandse vrijwilligers in
het gebied is naar voren gekomen dat er weliswaar al veel gebeurt om het Dja-reservaat te
beschermen en de lokale bevolking te helpen in hun economische ontwikkeling, maar dat
deze specifieke bijdrage van de stichting Dja een zeer goede aanvulling was. Ook de reacties
van verschillende parkwachters (‘ecogardes’) die we spraken waren enthousiast en
bemoedigend. Men rekent bovendien op ons in de toekomst!
Met de secretaris-generaal van MINEF is op 4 december een protocol getekend waarin het
gebruik van het materiaal is gereglementeerd. De stichting Dja krijgt vanaf nu ieder half jaar
een rapportage over het gebruik en de resultaten; over een jaar zal (als goed gebruik is
gebleken) het materiaal definitief eigendom worden van MINEF. Uiteraard houden we u op
de hoogte van deze rapportages!
Ook elders in Kameroen hebben we ons licht opgestoken, om na te gaan
of we konden bijdragen aan milieu & ontwikkeling. Met de
projectleider van het Waza-Logone project, in het uiterste noorden van
Kameroen hebben we afgesproken dat hij ons op de hoogte houdt van
de ontwikkelingen in het gebied. Momenteel is men daar bezig met de
verschillende dorpen rondom het Waza nationaal park convenanten te
sluiten over duurzaam beheer van de natuur: goed voor de natuur, maar

economisch ook goed voor de dorpen, die er allerlei zaken voor terug
krijgen, variërend van waterpompen tot visrechten in het park. Als er
met extra geld moet worden bijgesprongen, dan krijgen we dat als
stichting Dja van ze te horen.
De economie in Kameroen is nog steeds erg kwetsbaar, we hebben u
dat al eerder gemeld. In het recente verleden leidde dat tot intensivering
van de houtkap rondom het reservaat, en commerciële stroperij van
chimpansees, gorilla’s, olifanten en ander wild voor de (illegale) handel
in de steden. Dat gaat nog steeds door, maar er zijn ook lichtpuntjes.
Sommige dorpelingen rondom het Dja-reservaat bijvoorbeeld verzetten
zich nu tegen het leegroven van hun gebied door stropers van buitenaf;
zelf jagen ze ook in het reservaat, maar alleen voor eigen gebruik en
voeding. Sinds de prijs van cacao en koffie weer iets hoger is, keert
men terug naar de plantages, en verdwijnt de noodzaak om roofbouw op
het reservaat te plegen.
De grote ontwikkelingsprojecten, zowel rond de Dja als elders in het land streven nu ook
meer dan ooit naar samenwerking met de lokale bevolking. Niet meer alleen verbieden, en
nationale parken inrichten voor de natuur en toeristen, maar met de bevolking nagaan wat de
specifieke wensen en behoeften zijn, en wat wel en niet kan worden gecombineerd met een
duurzaam beheer van natuur en milieu. Hoopvolle ontwikkelingen, waarover we u natuurlijk
zullen blijven informeren.
Tenslotte: u heeft het al gelezen, er is nog veel werk aan de winkel. Ook voor de stichting Dja,
en we zullen ons werk dan ook in 1999 voortzetten. Dat kan alleen met uw hulp. We rekenen
op u!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de stichting Dja.

Arthur Eijs
(voorzitter)

