
Schilderstraat 5     5836  BD   Sambeek     The Netherlands         +31 (0)485 575400       KvK 184500069       Giro 2940996

Hetty Denen Foundation
S t i c h t i n g  H e t t y  D e n e n  v o o r  Z a m b i a

januari 2008, HDF Nieuwsbrief 14

Beste mensen,

Zoals u van ons gewend bent verschijnt de nieuwsbrief
weer in januari. Op het moment dat deze brief geschre-
ven wordt is het voetbaltoernooi om de Afrikacup
weer van start gegaan. Zambia heeft gemengde resul-
taten bereikt. Vanavond hebben ze flink klop gekregen
van Kameroen maar ze hadden daarvoor flink gewon-
nen van Soedan. Het brengt me terug naar 1994. Het
toernooi om de Afrikacup in februari ‘94 was mijn
allereerste kennismaking met Zambia, of in ieder
geval vertegenwoordigers van Zambia, gewoon nog
hier op de Nederlandse tv. Het was een bijzonder elf-
tal toen. Net een half jaar daarvoor was namelijk bijna
heel het zeer sterke en in heel Afrika gevreesde natio-
nale elftal omgekomen bij een mysterieus vliegtuigon-
geluk, iedereen behalve Kalusha Bwalya die toen in
Nederland bij PSV speelde. Dit had nationale rouw tot
gevolg. Op het toernooi dat volgde, waarop een geheel
onervaren Zambiaans team  met hart en ziel speelde,
schopten ze het tot de halve finale wat door iedereen
als een wonder werd beschouwd. Maar de tijd schrijdt
verder. Uit een noodlottig ongeval ontstaan, waarbij
Hetty Denen  het leven liet in Zambia, is de stichting
anno 2008 aan haar 14e jaar begonnen.  De activitei-
ten van de stichting richten zich in het algemeen
gesteld op de verbetering van het welzijn van kinderen
in Zambia. De stichting wordt gerund door vrijwilli-
gers en alle bijdragen worden gebruikt ter ondersteu-
ning van de projecten. De stichting is geregistreerd als
een algemeen nut beogende instelling, hierdoor de
mogelijkheid biedend om de giften vrij te stellen van
belasting.

Projecten van de Hetty Denen Stichting

We zijn begonnen met kleinschalige steun aan scholen
en ziekenhuizen op een aantal plaatsen in Zambia.
Hierbij kunt u denken aan het schenken van kleding
aan weeshuisjes, boeken, kookpannen en lesmiddelen
voor scholen en kleinere apparatuur voor ziekenhui-
zen. Misschien herinnert u zich nog wel de reparatie
van het therapie oefenzwembad voor gehandicapte
kinderen, Cheshire Homes in Lusaka. Of de koffers
met kleren voor de vaak zieke weesjes die tijdelijk in
het Transithouse (letterlijke vertaling doorgangshuis)
werden opgevangen totdat een definitieve plek voor
deze kinderen gevonden was.

School in Shimabala

In 1998 kwam het verzoek om mee te helpen aan de
bouw van een school in Shimabala, zo’n 40 km ten
zuiden van Lusaka. Deze school werd door de lokale
bevolking zelf gebouwd, maar de financiële steun
kwam van U, vrienden van de stichting. Deze vrienden
zijn naast de vele trouwe particulieren ook een aantal
organisaties. De Gemeente Boxmeer, de Vastenactie
en Wilde Ganzen hebben in de loop der jaren hun
steentje bijgedragen aan het realiseren van de ver-
schillende projecten, evenals een aantal charitatieve
clubs en scholen. De scholen gebruiken de directe con-
tacten met Zambia ook voor bewustwording van de
leerlingen. Een mooi symbool hiervan was dat vorig
jaar toen Mientje Denen en ikzelf naar de school op
bezoek konden gaan, we voetbaltenues en bijbehoren
konden overhandigen. Het resulteerde in mooie foto’s.
Eerst hadden de Nederlandse kinderen een fotosessie
met de tenues gemaakt en daarna de Zambiaanse, zag
er erg mooi uit. Het zou mooi zijn als ze ooit eens
tegen elkaar konden voetballen. Naderhand hebben we
de bevolking van Shimabala nog meegeholpen met
diverse uitbreidingen aan de school die ondertussen
officieel ‘Hetty Denen school’ heet en zo ook bij de
overheid geregistreerd staat, en het bouwen van een
veldkliniek. De school heeft op het moment meer dan
800 leerlingen en heeft een goede reputatie opge-
bouwd.

Uitbreiding Hetty Denen school (2005-2007)

Met achthonderd leerlingen had de staf van twaalf
leraren al heel wat te stellen. De school oefent echter
steeds meer aantrekkingskracht uit op de mensen in de
nabijgelegen dorpen zodat het leerlingenaantal nog
steeds stijgt. Agness Malimba, de schooldirecteur,
heeft in 2005 samen met de ouderraad een plan
gemaakt voor een extra schoolgebouw en extra lera-
renwoningen om de school verder door te kunnen
laten groeien. In 2007 is de ruwbouw van dit nieuwe
blok voltooid, nog schilderwerk en afwerking en dan
kunnen de extra lokalen in gebruik genomen worden.

Uitbreiding Veldkliniek Shimabala

Mr. Tembo, de ambitieuze jonge dokter en regelneef
(manager) van de kliniek schreef recent een brief aan
ons. Ook zijn kliniek is succesvol en groeiende en
heeft behoefte aan een extra aanbouw voor verloskun-
de, een zaaltje waar vrouwen hun kinderen ter wereld
kunnen brengen. Tevens schrijft hij dat hij op zoek is
naar studiemateriaal met name over de onderwerpen
gynaecologie en pediatrie. Als u ideeën heeft hoe we
hem hiermee kunnen helpen dan horen wij dat graag.
In 2006 was het kliniekje nog niet aangesloten op
elektriciteit. Gelukkig is dat nu wel voor elkaar. Dit
jaar is daar met onze hulp ook nog een waterput gesla-
gen en een pomp aangelegd. Elektriciteit en water zijn



Weetjes

. Het project in het dorp Kalundu View wat we 
in 2006 hebben opgestart met het leggen van de
fundering voor een basisschool wordt met veel
succes voortgezet door de Stichting Ontwikke-
lingssamenwerking (SOS) Meerlo-Wanssum.
Dit is een drie jarig project onder leiding van
Sonia Doras in Zambia. Zij is ook ons contact-
persoon voor de Shimabala school.

. Basisschool de Bolster heeft de twee jarige
spaaractie in juli 2007 afgesloten met een
prachtig saldo.
Dit bedrag is verdubbeld door de Stichting
Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer (SOB).

. De Rotaryclub Land van Cuijk/ Noord Limburg
heeft in juni een smul- fietstocht georganiseerd.
Dit is een zeer goed geslaagde actie geweest.
Ook de Rotaryclub uit San Diego, Amerika,
heeft een gulle bijdrage geleverd.

. Onze dank gaat uit naar verenigingen en organi-
saties die bij feest en acties, voor eigen kas, ook
aan de mensen in Zambia denken.
Verder dank aan allen die steun geven aan onze
projecten.

. In maart/april zal op de BLOS omroep een
interview te zien zijn over de projecten in Zambia. 
De titel van het programma is ‘bevlogen mensen’.

Correspondentie adres:
St. Hetty Denen voor Zambia
M. Denen-Kuijpers
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gironummer: 2940996

Meer informatie kunt u altijd opvragen bij boven-
staand adres of via e-mail: joost@dorothea.nl

toch wel noodzakelijk om goede zorg te kunnen bie-
den. De watertoevoer dient echter nog wel verbeterd te
worden.

Geitenproject Shimabala

Het geitenproject is eigenlijk in 2004 tot stand geko-
men met medewerking van Heifer Nederland, bekend
van ‘geef een geit of ander dier cadeau’ en Heifer
Frankrijk. In dat jaar zijn ongeveer 100 melkgeiten en
10 bokken overgedragen aan de KVO Shimabala
(vrouwenclub) en deze hebben er zo goed mogelijk
voor gezorgd. De melk werd voornamelijk thuis
gebruikt maar aan economische ontwikkeling gebeur-
de er weinig. Dit jaar hebben we een proef gedaan
waarbij een jongeman Collins, iedere dag de 40 km
van Shimabala naar Lusaka pendelde met een of twee
melkbussen met verse geitenmelk. Deze melk werd
dan aan vaste klanten en op de markt verkocht. Een
paar vrouwen hebben daar  concreet van geprofiteerd.
Een van de vrouwen, mevrouw Shansonga,  heeft van
de verdiensten golfplaten kunnen kopen om een water-
dicht dak te kunnen maken. Een andere vrouw kon een
mooie set pannen aanschaffen. Tussen de tien en de
vijfendertig liter geitenmelk werd dagelijks verhan-
deld.  We hebben wat moeite om de mensen te vinden
die de melk naar de stad moeten transporteren aange-
zien het een heel gesjouw is. In het gebied haalt
Collins bij zes groepsleden melk op die dan in twee
melkbussen met het openbaar vervoer, dat zijn in
Zambia kleine blauwgeschilderde busjes waar onge-
veer negen man in zitten. Maar goed alle begin is
moeilijk.
Met andere woorden er wordt hard gewerkt. Zo wens
ik ook u allen toe om het goede werk ook weer in 2008
in stand te houden.

Makululu sloppenwijk in Kabwe

Op het moment zijn we betrokken bij de bouw van een
school in de sloppenwijk Makululu in Kabwe.
Schattingen van de bevolking van Makululu variëren
tussen 70.000 en 150.000 en daarmee wordt het na
Soweto in Zuid-Afrika de tweede grootste sloppen-
wijk in Afrika genoemd. Wij zijn momenteel geld aan
het inzamelen om de bouw van deze school mogelijk
te maken. De eerste tranche van € 10.000 heeft het
grondwerk en de fundering mogelijk gemaakt, nu
moeten we verder. De bouw wordt daar begeleid door
de Duitse zendelingenfamilie Hartmann die al dertig
jaar in Zambia wonen. Meer scholen en minder kroe-
gen is het devies daar. Om aan een uitzichtloos bestaan
in de sloppenwijk te ontsnappen kun je je toevlucht
zoeken tot de drank of tot het leren lezen, schrijven en
rekenen. Dat laatste willen wij stimuleren en mede tot
stand brengen!

Joost van Dijk


