Aan donateurs en sympathisanten
van de stichting Dja

Noordwijk, 28 juli 2004

Zoals in december 2003 beloofd ontvangt u hierbij de halfjaarlijkse nieuwsbrief van de
stichting Dja, waarin we inzage geven in de activiteiten en de voortgang van door ons
ondersteunde projecten.
Een half jaar geleden waren we in Kameroen om ter plekke te bekijken hoe de projecten
waaraan de stichting Dja meebetaalt worden uitgevoerd. Kort nadien ontving u van ons een
nieuwsbrief vol enthousiaste verhalen. Het onderwijs in de dorpen Sasse en Soppo, in het
engelstalige zuidwesten van Kameroen, krijgt met de steun van de stichting Dja een mooi
steuntje in de rug. In december 2003 konden we al concrete resultaten bekijken in de vorm
van een opgeknapt schoolgebouw in Sasse (klassen 4-6), nieuwe huizen voor de leraren en de
fundering voor een nieuw schoolgebouw (klassen 1-3).
Samen met Piet Droog, de Nederlandse pater die onze contactpersoon in Kameroen is stelden
we een lange lijst van nieuwe wensen en projectideeën op. Met voorrang ging het om de
volgende zaken:
• afbouwen van het nieuwe schoolgebouw in Sasse
• bouwen van een nieuw toiletgebouw voor de school in Soppo
• verzorgen van (vooralsnog eenmalig) milieu- en natuuronderwijs in Sasse, Soppo en
op St. Josephs Vocational Training Centre, het nieuw opgezette centrum voor
beroepsonderwijs
• medische verzorging/ aanschaf hulpmiddelen van drie schoolkinderen (polioslachtoffers)
• ondersteuning van drie weeskinderen die een vakopleiding krijgen aan St. Josephs
Vocational Training Centre
We zijn nu een half jaar verder en we zijn trots dat we kunnen melden dat de meeste van deze
plannen inmiddels zijn verwezenlijkt. Het nieuwe schoolgebouw in Sasse is nu volledig
gefinancierd en de afbouw is in volle gang. Men hoopte het dak erop te hebben voordat de
regens echt losbarsten, maar helaas is enkele weken geleden een brug ingestort op de
hoofdweg naar de grote stad Douala. Doordat de verbindingen zijn verbroken stijgen de
kosten van bouwmaterialen zodanig, dat de afbouw even is stopgezet in afwachting van
goedkopere tijden als de brug is hersteld. Het nieuwe toiletgebouw in Soppo is wél klaar,
inclusief stromend water.
Het Limbé Wildlife Centre (LWC) heeft in 15 klassen lessen verzorgd over milieu en natuur
in de streek; er wordt nu nagedacht over manieren om de band met het LWC structureel te
maken, zodat meer cursussen kunnen worden gegeven.
De drie kinderen die door polio of andere oorzaken gehandicapt waren geraakt zijn voor
onderzoek naar een professioneel centrum voor orthopedie en fysiotherapie gebracht en
krijgen nu behandeling.

Drie wezen die onderwijs krijgen op St. Josephs Vocational Training
Centre worden nu ondersteund door drie donateurs van de stichting. Dat
betekende in het afgelopen half jaar een tegemoetkoming in de
schoolkosten, budget voor de eerste levensbehoeften en dekking van
medische kosten voor twee van de drie leerlingen. Overigens moet
worden geconstateerd dat de voorziene correspondentie tussen de
donateurs en deze leerlingen nog niet op gang is gekomen; inmiddels
hebben we met Piet Droog hierover afspraken voor verbetering
gemaakt. Deze vorm van ondersteuning zal echter voorlopig niet
worden uitgebouwd.
Al met al is er door de mensen in Kameroen ontzettend veel werk verzet, en u maakte dat
mede mogelijk. Het betekent niet dat alles nu is geregeld en soepel loopt. Het betekent wel dat
er concreet werk wordt gemaakt van verbetering, dat er weer plannen worden gemaakt en dat
mensen hun eigen toekomst weer rooskleuriger inschatten.
Er is nog steeds veel te doen. Binnenkort zullen we daarover weer uitgebreid overleggen met
pater Piet Droog, maar de eerste zaken dienden zich inmiddels al aan, met name rond het
helpen opzetten van vakonderwijs op het nieuwe centrum voor beroepsonderwijs, St. Josephs
Vocational Training Centre. Aanschaf van onderwijsmiddelen, verbeteren van de woon- en
werkomstandigheden van onderwijzers, allemaal zaken die aandacht verdienen.
Inmiddels zijn er concrete plannen om het aanbod aan vakonderwijs uit te breiden met
training tot natuurgids voor de toeristen die in dit deel van Kameroen naar de nationale parken
komen. Het betekent allereerst dat de behoefte aan zulke gidsen in beeld moet worden
gebracht, dat contacten moeten worden gelegd met de hotels aan de kust (20 km verderop) en
dat er trainers en leraren moeten worden gevonden. De stichting Dja denkt mee met de
directie van St. Josephs en probeert nuttige contacten te leggen. In juni is bijvoorbeeld
overlegd met de directeur van de Ecole de Faune, een Kameroense school op het vlak van
natuurbeheer. Deze instelling begint binnenkort met korte cursussen waarmee men trainers
wil opleiden en is bereid ook St. Josephs te ondersteunen. In Nederland verkennen we met
anderen de mogelijkheid om kleinschalig ecotoerisme te bevorderen en daarbij leerlingen van
St. Josephs uitzicht op een baan te bieden.
Kortom, er is werk aan de winkel, en met uw hulp zetten we er als stichting Dja weer onze
schouders onder. Namens Piet Droog en zijn staf, namens de leerlingen en leraren van Soppo,
Sasse en St. Josephs willen we u hartelijk bedanken voor uw giften.
Tenslotte: momenteel werken we aan een website voor de stichting Dja. Zodra die op internet
te vinden is hoort u dat natuurlijk van ons. Dan ontvangt u geen nieuwsbrief meer per post.
Dat scheelt ons veel kosten, en u hebt steeds actuele info via het internet.
Met vriendelijke groet,
Arthur Eijs

