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Nobantu Nomuyandwa (beste mensen in Tonga),

Tijdens de donkere dagen aan het einde en het begin
van het jaar staat iedereen wel eens stil bij de gebeur-
tenissen van het afgelopen jaar en zoeken we een
oriëntatiepunt voor de toekomst. Goede voornemens
worden bedacht en al dan niet uitgevoerd. Plannen
worden gemaakt om dingen die iemand altijd al had
willen doen vorm te geven.
Zoals ieder jaar blijven we even stilstaan bij de Hetty
Denen zoals de mensen uit Shimabala zeggen als zij
het over hun school hebben en de hoop die zij in de
harten van de mensen brengt die met de projecten hun
leven kunnen verbeteren.

De activiteiten van de Hetty Denen stichting hebben
zich in 2006 behoorlijk uitgebreid en we zijn blij met
de steun en het warme hart dat u de stichting toedraagt.
De stichting is iets dat we met zijn allen samen vor-
men. Het afgelopen jaar zijn we actief geweest in de
scholenbouw, is er elektriciteit aangelegd in de kliniek
die we steunen en hebben we een bezoek aan Zambia
gebracht.
Indien iemand meer wil weten van Zambia of een idee
heeft om in de eigen omgeving geld in te zamelen dan
heeft de stichting informatiemateriaal beschikbaar dat
u kunt gebruiken om de omstandigheden in Zambia te
laten zien door middel van dia's, posters of een dvd.

Zambia 2006

De eerste helft van 2006 verliep rustig in Zambia.
Er gebeurde op politiek vlak niet zoveel, de oogst van
2006 was redelijk zodat er een redelijke voedselzeker-
heid in het land bestond. Het aantal toeristen nam aar-
dig toe als een gevolg van de politieke instabiliteit in
buurland Zimbabwe. Sowieso wordt er veel gebouwd
in Zambia. In het zuiden bij de beroemde Victoria
watervallen is een nieuw winkelcentrum gebouwd en
schieten de hotels als paddenstoelen uit de grond en in
de hoofdstad Lusaka wordt er flink gebouwd. De
nationale munt de Zambian Kwacha, waarvan er onge-
veer 5000 in een euro gaan, is relatief stabiel en dat is
goed voor de economie. Niettemin leven nog meer dan
8 miljoen van de ruim 10 miljoen Zambianen op min-
der dan een euro per dag. In september vonden er ver-

kiezingen plaats. De uitslag geeft een gespleten
Zambia te zien. De zittende president Mwanawasa
heeft de verkiezingen ruim gewonnen dankzij de mas-
sale steun die zijn partij op het platteland heeft en zit
daarmee weer 5 jaar in het zadel. De meeste stemmen
in de moderne verstedelijkte en koperindustriegebie-
den ging naar de populaire meneer Sata. Na een paar
dagen van onrust maande Sata zijn achterban aan om
de verkiezingsuitslag te respecteren en maakte de
opwinding in de stad weer plaats voor rust. Misschien
wel aardig om te weten is dat tegen het einde van het
jaar de Rabobank bekend maakte dat het tot overeen-
stemming met de zambiaanse regering was gekomen
om een belang in de nationale bank Zanaco te nemen.

Hetty Denen School Shimabala

In de afgelopen jaren is er aardig wat activiteit
geweest bij de Hetty Denen in Shimabala. Het leerlin-
gen aantal is naar boven de 800 gegroeid. Er wordt les-
gegeven in twee schoolgebouwen waar in totaal 6
lokalen beschikbaar zijn. De scepter wordt gezwaaid
door het schoolhoofd, mevrouw Agnes Malimba.
Volkomen onverwacht en zeer gastvrij stonden
meneer en mevrouw Malimba bij het vliegveld om ons
te ontvangen (Mientje en Hilde Denen en ondergete-
kende) toen wij op 27 juli voet op zambiaanse bodem
zetten. Wij werden officieel uitgenodigd om een
bezoek te brengen aan de school. Ik herinner me nog
de mooie gebreide blauwe schooltrui die haar zoontje
aan had met daarop in witte letters Hetty Denen
School. Een paar dagen later tijdens de ontvangst in
Shimabala konden we met eigen ogen aanschouwen
hoeveel er daar in de loop der jaren was veranderd.
Door middel van toneelstukjes brachten de oudste
leerlingen de belangrijkste thema's in beeld. Het ver-
haal van de jongen die te ver van school woonde en
niet zo'n eind wilde lopen. Zijn ouders waren te druk
zodat ze niet goed opletten of hij werkelijk naar school
ging en uiteindelijk kwam de moeder er achter dat
haar zoon al een aantal weken niet meer gegaan was.
Alles kwam echter goed toen er een school in de buurt
gebouwd werd. Eind goed, al goed. Ook de gedichten
die leerlingen van een jaar of 10 met een strak gezicht
reciteerden over AIDS en andere problematiek raakten
een gevoelige snaar. Het mooiste was wel dat Mientje
Denen voorgesteld werd aan al haar 800+ kinderen die
ze nog niet persoonlijk kende, want zo beschouwden
ze zich. Het vorige bezoek dateerde van 1998. Een
fotoboek, door ons als cadeau aangeboden, gaf de his-
torie aan van de school. Liet 1998 nog een hut met een
strooien dak waar gaten in zaten zien als decor waar-
voor mensen zaten. We moesten erg lachen toen we de
mensen herkenden die ook op die oude foto's stonden.
Een officieel moment was ook de uitreiking van de
voetbal uniformen aan het jongens- en meisjes voet-
balteam van de school. Deze waren geschonken door
een actie van leerlingen van basisschool de Bolster.
Het bedrag dat ingezameld was door de basisschool



Weetjes

. De BOCCS Open Community School in Kabwe
steunen we nog jaarlijks middels giften die gebruikt 
worden om de leraren bij te scholen en het wezen
voedingsprogramma te ondersteunen. Wezen krij-
gen een keer per maand een voedselpakket om mee
naar hun verzorger te brengen plus 's middags een
warme maaltijd op school. Sinds kort zoekt
BOCCS naar donateurs om nog een nieuwe school 
te bouwen.

. Het scholingsproject loopt al twee jaar en loopt nog
steeds door.

. Het geitenproject bij de school in Shimabala loopt
verder met technische steun van Heifer Nederland
bekend van het Geef een Geit (of ander dier) cadeau 
initiatief.

. De Hetty Denen Stichting heeft haar projecten ook 
mogen laten zien tijdens de afsluiting van de 
Ramadan in 2006 in Boxmeer.

Tot slot

Vanaf deze plaats bedank ik weer iedereen die het
afgelopen jaar heeft meegewerkt aan het tot stand
brengen van goede dingen in Zambia, zij het door
ondersteuning dan wel door activiteiten. Soms vragen
mensen wel eens "Is dit geen druppel op de gloeiende
plaat?" , bedenk dan dit "deze druppel kan voldoende
zijn om het zaadje te laten ontkiemen". Laten we met
zijn allen op de ingeslagen weg doorgaan.

Joost van Dijk
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Binnenkort kunt u informatie vinden op onze website:
www.hettydenenzambia.com

werd nog verdubbeld door SOB-Boxmeer. Het was
een zeer indrukwekkende en feestelijke dag. Na de
officiële teamfoto's werden de nieuwbouwwerkzaam-
heden geïnspecteerd. De fundering en een aantal
muurtjes van de twee nieuwe klaslokalen zagen er ste-
vig uit. Dit jaar zullen de nieuwe klaslokalen in
gebruik genomen worden, waardoor de school kan
doorgroeien naar 1200 leerlingen. Tijdens een bezoek
een paar dagen later konden we zien dat ook van de
kopieermachine dankbaar gebruikt gemaakt werd
want hij spuugde het een na het andere examen uit die
veilig opgeborgen werden in de kluis van het school-
hoofd. Mooi gelegen op een heuveltop bevinden zich
nu de schoolgebouwen, een aantal huizen voor leraren,
de geitenstal en in een hoekje apart de sanitaire voor-
zieningen en een waterput. Wat verder naar beneden
ligt de kliniek.

Shimabala Kliniek

Meneer Tembo is een energieke jongeman die zijn
moment suprême had toen hij zijn welvoorbereide toe-
spraak kon houden over de behoeftes van de kliniek.
Meneer Tembo is de velddokter van de kliniek en leidt
een klein team van drie mensen dat verder nog uit een
assistent en een bewaker bestaat. Er zijn meer dan
7000 patiënten ingeschreven en meneer Tembo vertel-
de hoe hij ook 's nachts helpt om kinderen op de
wereld te brengen, maar dat dit bij kaarslicht gebeurde
omdat zijn kliniek nog niet op het net was aangesloten.
Hij had al wel een offerte voor de aansluiting… Dit
werd natuurlijk ter plekke geregeld! De kliniek was
origineel ontworpen voor 5000 mensen en eigenlijk
moeten er nog twee assistenten bij komen om alle acti-
viteiten in goede banen te leiden. De kliniek is popu-
lair mede dankzij de inzet en kundigheid van de staf
maar ook omdat zij een redelijke voorziening van
geneesmiddelen hadden. Dus mensen kwamen van
verder weg dan van te voren voorzien was. In 2006 is
een ondersteuningsproject gestart om de voorzienin-
gen van deze kliniek te verbeteren, mede dankzij de
vastenaktie van de parochie in Sambeek. Ook de leer-
lingen van de school krijgen in de kliniek hun nodige
inentingen.

Kalundu View (Heuvelzicht)

In 2006 is onze stichting benaderd door SOS Meerlo
Wanssum die een nieuwe projectcyclus van drie jaar
ingingen. Gezamenlijk zijn we tot een project geko-
men dat lijkt op het schoolproject in Shimabala.
Alleen in het dorpje Kalundu View is het zoals het in
Shimabala was toen we daar het eerste bezoek brach-
ten. Wij hebben het eerste contact gelegd en verzorgen
informatie voor SOS, zodat de gemeenschap daar de
komende drie jaar een mooie school kan realiseren.


