Marja vertelt over de school en kliniek in Shimabala

Hetty Denen Foundation
Stichting Hetty Denen voor Zambia

Nieuwsbrief december 2001, Nummer 7

Hallo allemaal,
Alweer een jaar bijna voorbij. Mientje vroeg me kun je weer
een nieuwsbrief schrijven, zodat hij voor de Kerst op de bus
kan? Natuurlijk kan dat en daarom probeer ik hier de zaken
van het afgelopen jaar maar eens op een rijtje te zetten.
Het afgelopen jaar stond Zambia eventjes in het middelpunt
van de internationale belangstelling. De volledige zonsverduistering die dit jaar plaats zou vinden was het beste te aanschouwen vanuit Zambia en Zimbabwe. Alle hotels zaten
volgeboekt met toeristen die dit mee wilden maken.
In dit verband moet ik plotseling denken aan een item in het
NOS journaal van een paar weken geleden. Het ging over
straatkinderen in Zambia, een van de gevolgen van de AIDS
epidemie. Een meisje was leidster van de groep en probeerde zich zoveel mogelijk voor te doen als jongen. Ze verzamelden bonen die op de grond waren gevallen op de marktplaats en werd daarbij continu weggejaagd door de ruwe
marktkooplui. Aan het einde van de dag had ze echter een
plastic zak met bonen verzameld die ze verkocht en toen
rende ze naar de brillenwinkel om daar een bijzonder brilletje te kopen om de zonsverduistering mét het juiste materiaal mee te maken.
Daarnaast is het dit jaar een verkiezingsjaar in Zambia. De
zittende president Chiluba heeft dan zijn tweede termijn
erop zitten en in de grondwet staat dat een president niet
meer dan twee termijnen kan dienen. Hij heeft nog wel
geprobeerd om de grondwet te veranderen maar dat is hem
niet gelukt. Een en ander had wel het gevolg dat zich van
zijn partij, de MMD, een aantal politici zich losmaakten. De
verkiezingen zijn nu uitgeschreven voor de week tussen
Kerst en Nieuwjaar. Dan zullen we dus meer weten…
Wat betreft de projecten hebben we ons het afgelopen jaar
vooral gericht op het project in Shimabala waar de school
ondertussen groeit en bloeit en de bouw van het kliniekje na
een moeizame start doorgang kan vinden en het Open
School project in Kabwe.
Zelf ben ik het afgelopen jaar niet in Zambia geweest. We
hebben echter wel plannen om in februari 2002 die kant op
te gaan, ook om onze zoon aan zijn Zambiaanse familie
voor te stellen.
Hierna geef ik het woord aan Marja Hinfelaar via een aantal knipsels van onze correspondentie en aan Martin
Hartmann, die het Open School project in Waya uitvoerde.
Joost van Dijk
Schilderstraat 5

5836 BD Sambeek

The Netherlands

…. Ik zag Sonya recentelijk en die heeft het geld al op en
vroeg of er meer beschikbaar was. Ik heb de bouwer gesproken (die ook de school heeft gebouwd) en zei dat hij materialen (met name cement) nodig had om door te gaan. Zou
jij dat kunnen regelen? Ondertussen zijn ze ook begonnen
met het micro-project en de nieuwe klaslokalen schijnen al
tot raamhoogte klaar te zijn. Ik zal binnenkort foto's maken.
De Hetty Denen-Shimabala school heeft ook een miljoen
kwacha van de overheid gekregen die ze vrij kunnen besteden. Het is nu de vraag hoe dat besteed gaat worden, maar
ze willen het gebruiken om wat kleine dingetjes af te maken
(plafond van het kantoor van de hoofdmeester en dat soort
dingen). Afijn, het loopt aardig vlekkeloos daar en zelfs
Sonya is aardig onder de indruk hoe de gemeenschap bij dit
bouwproject betrokken is…
… Ik ben deze week al in Shimabala geweest en het gaat
daar erg goed. De school wordt enorm (het ministerie van
onderwijs voegt nog enkele lokalen toe aan de school). Ik
heb een serie foto's gemaakt en t-shirts gedoneerd voor het
voetbal team. Ik kwam daar nog een minister tegen die ook
bij de kraamkliniek in Chilanga betrokken is.
Ondertussen gaan we ook door met de Shimabala kliniek. Ik
heb Mientje foto's
gestuurd en ik hoop dat ze die ontvangen heeft. Voorlopig
hebben we daar nog veel geld voor nodig, want bouwen is
niet goedkoop. Ze hebben nu de fundering gelegd en willen
nu door met de muren.
Daarnaast ben ik bij het straatkinderen project op bezoek
gegaan in Kabwata (Fountain of Hope project) en ik moet
zeggen dat er weer heel veel vooruitgang is geboekt. De
schoollokalen zien er erg goed uit en ze hebben nu hun kantoortjes daar. Ze huren nu een apart huis in Kabwata waar
de meisjes worden opgevangen. Die houden ze het liefst
gescheiden van de andere straatkinderen. Een 'surrogaat'
moeder past op hen. De vrouwen die op het micro-credit
project zitten, geven ook steun aan dit huis, door de kinderen te bezoeken. Er zijn nu meer dan 60 vrouwen op de
micro-credit en dat gaan ze nu weer uitbreiden. Het loopt
nog steeds goed. Ik heb foto's genomen en die zal ik naar
Mientje sturen.
Ik ben nu ook druk met de kraamkliniek in Chilanga. Ik
hoop daar binnenkort wat donoren voor te vinden in
Zambia. We zijn nu bijna aan het dak toe, maar de community funds zijn nu uitgeput.
Hier is het regenseizoen begonnen en zijn gelukkig de
wegen rond om ons bedrijf (naast haar werk voor de Hetty
Stichting hebben Marja en haar partner Erik ook nog een
bedrijf in Zambia) net nieuw aangelegd. De situatie in
Chilanga, helaas, is wat modderiger.
We hebben al het geld voor de kliniek besteed. De fundering en de vloer zijn nu compleet af en we hebben nog veel
bouwzand over.
Op welke termijn denk je dat er weer geld binnenkomt?
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding van
de school in Shimabala. Het wordt een gigantisch complex.
Ze zijn nog niet begonnen met de bouw van leraren huizen,
maar ze hebben al wel de lijnen uitgezet. Progress !…..
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Martin Hartmann bericht over het Waya project

tal vrijwilligers tot een splinternieuwe school geleid hebben.

(jan/feb. 2001) …. Aangezien de scholen nog niet open zijn
vanwege de cholera hebben we de geprobeerd om de tijd te
gebruiken om het gebouw dat de Waya school moet worden
te renoveren.

Sinds het begin van het project hebben we de volgende
zaken gebouwd:

Met de harde regens is het moeilijk om de wc's te bouwen
aangezien hiervoor een put gegraven moet worden die met
cementblokken wordt dichtgemaakt en er altijd water blijft
staan in de gaten die gegraven worden. Zulke zware regens
als dit jaar hebben we in jaren niet gehad. De Mulungushi
brug dichtbij Kabwe was overstroomd en volledig afgesloten voor twee dagen zodat er geen verkeer mogelijk was tussen Lusaka en de Copperbelt provincie. Ook andere bruggen waren overstroomd en mensen zaten vast.

- een 18 meter diepe waterput
- renovatie en verbetering van de bestaande bouw (voormalige bar) zodat het twee klaslokalen en een lerarenkantoortje zijn geworden
- bouw van een keuken
- 3 'VIP' (ventilated intensive pit) wc's voor jongens, meisjes, en leraren
- 1 vlaggemast plus vlag voor de ochtend samenkomst
- daarnaast zijn we in de eindfase aangekomen van het bouwen van 2 nieuwe klaslokalen (er is nog een dak benodigd
en er moet nog geverfd worden)

Gisteren zijn er 160 huizen ingestort in de wijk Makulu,
waar we de grootste school hebben. In Kapiri Mposhi, een
stadje dat een beetje verder naar het Noorden ligt, zijn er
een paar dagen geleden ook huizen ingestort. De waterleiding in Kabwe ligt hopeloos plat en zelfs heeft de gemeente de waterleiding nog niet kunnen repareren. Dit betekent
dat er geen water uit de kraan komt... Onze mooie kleine
stad bevindt zich in een echte crisis op het moment.
We vinden dat de scholieren van het Elzendaal samen met
Wilde Ganzen prima werk geleverd hebben door bijna
18000 gulden bij elkaar te brengen en we willen hen hartelijk bedanken en geluk wensen met hun succes. We zijn
benieuwd om te horen wat voor verschillende dingen ze
gedaan hebben om het geld bij elkaar te krijgen.
(april 2001) ….. The cholera situatie is van kwaad tot erger
geworden. Alle scholen in Kabwe zijn nu compleet gesloten, zelfs de examenklassen (het schoolsysteem is daar
anders dan in Nederland). Onze brugklassers en derde klassen komen twee keer per week op school en krijgen dan
huiswerk mee, zodat ze thuis verder kunnen leren. Het is
wel duidelijk dat alle andere klassen minimaal een trimester
achterop komen met leren (we bidden dat het niet meer dan
dat wordt). Een complete familie van acht personen werd
door de ziekte getroffen en allen stierven. Van onze school
in Makululu verloren we een leerling aan de cholera.
In totaal zijn er ruim 600 huizen ingestort als gevolg van de
regens. Langzaamaan wordt de situatie echter beter en verliezen de regens hun kracht. Ook in Waya zijn er huizen
ingestort doordat het gebied was ondergelopen en hebben
een aantal bewoners onderdak gezocht bij familieleden in
Kabwe.
Ook wil ik in deze brief bevestigen dat het geld aangekomen is. In totaal hebben we ongeveer 20.5 miljoen Kwacha
(de koers bedraagt ongeveer 1220 zambiaanse Kwacha voor
een nederlandse gulden). Het geld zijn we onmiddellijk
gaan gebruiken om verder te bouwen. De wc's zijn af en aan
de keuken van de school wordt hard gewerkt. Dank jullie
allemaal dat het werk mogelijk gemaakt is.

(november 2001) …. Het project in Waya nadert zijn einde.
Alles is gebouwd en afgemaakt. Alleen het financiele rapport en de foto's moeten nog gedaan worden. Het werk aan
de school heeft echt een goed effect op de motivatie van de
mensen en ze willen nu allemaal erg graag hun steentje bijdragen. Nogmaals bedankt voor alle steun en moeite en zal
de foto's zo snel mogelijk sturen.
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De actie van de scholieren van het Elzendaal College uit
Boxmeer heeft ± 18.000 gulden opgeleverd na de vermeerdering van Wilde Ganzen
Via verschillende manieren wordt geld bijeengebracht
voor de stichting. Er zijn bijvoorbeeld mensen die hun
bruiloftskado ter beschikking stellen of giften die voor
andere blijde of droeve familie aangelegenheden binnengekomen zijn. Er is ook iemand die de opbrengsten van
het rijden met zijn speciale old timer bij bruiloften aan de
stichting doneert. Wij danken U allen. Ook dank aan alle
mensen voor hun eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse
donatie!
De gemeente heeft ons dit jaar weer geholpen door 7000
gulden ter beschikking te stellen aan onze projecten. Dit
is een gedeelte van het budget dat de gemeente jaarlijks
ter beschikking stelt voor ontwikkelingswerk.
De Lions Club Land van Cuyck en Overmaze heeft onze
vraag om een bijdrage voor het Shimabala project positief ontvangen en haar kerstactie aan het kliniekproject
gewijd.
Dank aan allen en ga zo door. Ik wens ieder een goede
Kerst en de beste wensen voor 2002 alweer.

Correspondentie adres:
(augustus 2001) ….. Hier een bericht met beter nieuws: we
verwachten het hele Waya project af te ronden aan het einde
van deze maand. Ik stuur een korte beschrijving naar Wilde
Ganzen. Het hele verslag met foto's volgt nadat het werk af
is. Ik ben blij om te kunnen melden dat we hard en gemotiveerd aan de Waya Open Community School gebouwd hebben, waarin jullie donatie samen met het werk van een aan-
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