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Lieve vrienden,

Vanuit Zambia bereikten ons dit jaar weer vele berich-
ten. Sommige goede en ook minder goede berichten.
Ook daar is het een onstuimig jaar geweest met het
overlijden van de zittende president Mwanawasa, ook
wel bekend onder de naam "de kool" en dus vervroeg-
de verkiezingen. Daarnaast is de internationale econo-
mische crisis die als een storm vanaf het najaar over de
wereld woedt ook aan Zambia niet voorbij gegaan.
Aan de andere kant is er ook goed gebouwd en heb ik
uit eerste hand vernomen dat kinderen het goed doen
op lokale geitenmelk.

Ooggetuigenverslag van Klaske Hiemstra

Macro-economisch hadden we de afgelopen jaren de
wind mee. De inflatie is afgenomen van 26.7 in 2002
tot onder de 10% recentelijk. De wisselkoersen gingen
daarop mee en namen af van rond 4700/4800 kwacha
per dollar in 2003/2004 tot 3600 in 2006 en bleven
redelijk stabiel. De dollar is nog steeds de belangrijk-
ste harde valuta en wordt gebruikt als maat om de
waarde van het lokale geld te kennen. De economische
groei verdubbelde van 3% in 2002 tot 6% in 2006. De
groei zat hem vooral in de toename van de mijnbouw
(koper, cobalt, nikkel), maar ook een enorme toename
in bouwactiviteit (sinds 2000 verdubbeld) en toerisme.
Ja en dan plotseling komt daar de financiële crisis. De
prijzen van de metalen op de wereldmarkt zijn gehal-
veerd of nog minder. Plotseling zien we de mijnbouw
vrijwel tot stil stand komen. En vrijwel direct heeft dit
ook een effect op de toeleverende bedrijven. Op alle
niveaus vallen ontslagen. Transport komt stil te staan,
de bouw stagneert, veel mensen komen zonder werk te
zitten. 

En dan begint ook het regenseizoen erg laat. Half
december begint het gelukkig te regenen. Dit regen-
seizoen hebben we nog nauwelijks regen van beteke-
nis gehad. Dit i.t.t. het seizoen 2007/2008. Toen kre-
gen we 1300 mm regen dat wel heerlijk voor het
grondwater niveau was. Tijdens de maanden novem-
ber tot en met maart valt alle regen in Zambia en moet
er genoeg maïs van het land gehaald worden om de
bevolking te voeden en liefst nog wat naar de omrin-
gende landen te kunnen exporteren. De prijs van de
maïs is de afgelopen twee jaar verdrievoudigd.

Half augustus overleed onze President: Mwanawasa.
De begrafenis was op zijn zestigste verjaardag: 3 sep-
tember en de vice president Rupiah Banda werd tijde-
lijk president. Op 30 oktober waren er  presidentsver-
kiezingen. De verkiezingen werden gehouden in scho-
len. Het was triest om  te zien dat de scholen in the
bush sinds 1990 niet meer verbeterd zijn. Er is geen
water in de buurt, er zijn nauwelijks toiletten, trooste-
loze muren en aftandse zwarte borden. Even leek het
erop dat de oppositie zou gaan winnen (Patriotic Front
van Michael Sata), maar op het platteland had men
toch weer vooral op de heersende MMD gestemd. Er
werd later door missionarissen nog gesuggereerd dat
er suiker uitgedeeld was in  ruil voor een stem.  Rupiah
Banda is nu dus officieel president. Echter, hij zal het
moeilijk genoeg hebben met het leiden van Zambia
onder de turbulente omstandigheden van vandaag de
dag.

Electriciteit

Het begon met een zwarte nacht op 17 januari van dit
jaar. Heel Zambia zat een nacht zonder stroom en naar
later bleek ook Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe,
Malawi en Namibië. Het jaar 2008 is het jaar van de
stroomstoringen geweest.  De behoefte aan stroom
door de mijnen was gigantisch. In elk geval veel meer
dan ons verouderde elektriciteitsnet op kon vangen.
Tevens waren er mankementen, die eerst de lokale
experts, vervolgens de Chinese experts allemaal niet
konden verhelpen. De stroom viel vooral uit tussen
17.00 uur en 20.30. Later ook vaak overdag. Echter nu
de mijnen in de Copperbelt provincie veelal verlaten
zijn of op een laag pitje draaien, hebben we plotseling
weer veel vaker stroom. Een geluk bij een ongeluk.
Eén industrie heeft het goed gedaan het afgelopen jaar:
de kaarsen industrie.

Kerstviering in Kabwe Main
(hoofdgebouw van de school)

In andere brieven wordt verteld hoe de Kerst wordt
gevierd op een van de scholen die we steunen. In de
stad Kabwe is dat BOCCS. BOCCS is een organisatie
die acht scholen bestuurt die in de arme wijken van
Kabwe gevestigd zijn. Onze stichting heeft de bouw
van twee van deze scholen gesteund en mogelijk
gemaakt. In totaal gaan er een kleine 4.000 leerlingen
naar deze scholen. Hiervan waren er 1.100 naar de
kerstviering in het hoofdgebouw, Kabwe Main
Learning Center genoemd, gekomen. Het hoofdge-
bouw behoorde vroeger tot Zambia Railways, de
Zambiaanse NS. Met zang van het schoolkoor en dans
van de culturele dansgroep werd het Kerstfeest opge-
luisterd. Daarna werd door de toneelgroep het kerst-
spel nagespeeld. Het absolute hoogtepunt was het
feestmaal bestaande uit rijst, kool, tomaat en kip en de
bekendmaking van de drie beste leerlingen die daar-
voor een prijsje ontvingen in de vorm van schriften en



Samen gaan we verder op deze weg en we willen jul-
lie allen weer bedanken voor de steun en interesse in
Zambia. Het heeft ons weer een jaar verder gebracht
en ik wens iedereen vanaf deze plaats een goed en
gezond 2009.

Weetjes

. De stichting heeft in de afgelopen maanden een 
fotopresentatie mogen geven in de wereldwinkel
in Boxmeer, wellicht heeft u er iets van gezien.

. Onze stichting is vermeld in de ANBI lijst van
de Belastingdienst. Dit betekent dat uw gift
aftrekbaar is onder de geldende voorwaarden.

. Sonia Doras (contactpersoon in Zambia) is
in Sambeek op bezoek geweest. Zij bezocht groep 7
van basisschool 'de Bolster'. Kinderen konden haar
vragen stellen over het leven in Zambia.

. In 2006 hebben wij de fundering voor een
school in Kalundu View gelegd. Door de Stichting
Ontwikkelingssamenwerking (SOS) Meerlo-
Wanssum is het schooltje én huizen voor
de leraren met succes afgebouwd.

. De BOCCS krijgt maandelijks financiële
ondersteuning om de weeskinderen maïspap te
kunnen verstrekken.

. Twee afzonderlijke vakantiegangers hebben de
'Hetty Denen school' gezien op hun reis door
Zambia en de kinderen daar gefotografeerd.

. Wij zijn overweldigd door het aantal originele
acties dat door personen of groepen gestart wordt
en waarbij de opbrengst naar onze stichting gaat
Jullie laten zien dat betrokkenheid, creativiteit en
initiatief wel degelijk tot een betere wereld leidt, 
waarvoor hulde!

Correspondentie adres:
St. Hetty Denen voor Zambia
M. Denen-Kuijpers
Schilderstraat 5
5836 BD Sambeek
gironummer: 2940996

Verdere informatie kunt u altijd opvragen op boven-
staand adres of via e-mail: vdcjo@planet.nl
(Joost van Dijk)

stiften. Daaropvolgend was het vakantie, alleen de 16-
jarigen moesten nog examens doen. De 14-jarigen
waren de week daarvoor al klaar.

In Kabwe wordt er nog steeds gebouwd aan de school
in de wijk Makululu, deze wijk herbergt net zoveel
mensen als bijv. Breda of Tilburg inwoners hebben, ca
200.000 en ieder jaar in het regenseizoen vallen er
nieuwe slachtoffers door cholera als gevolg van de
slechte afwatering en hygiëne. Er wordt een school
met vier lokalen en een kantoor gebouwd. Ook kwam
alvast de vraag of we mee wilden werken aan een vol-
gend scholenbouw project in Nakoli. Eerst deze afma-
ken en dan gaan we er weer voor met jullie hulp!

Vordering van projecten

Meneer Tembo van de kliniek in Shimabala is erg blij
met onze hulp. Zijn droom is om een gebouwtje aan de
kliniek te zetten waar vrouwen terecht kunnen voor de
bevalling. Dankzij verschillende kanalen is het geld
bijeengebracht en kan het werk volbracht worden. Een
begin is al gemaakt in 2008. De fundering ligt er al. Nu
nog de rest. De kliniek doet het goed en kan rekenen
op bezoek in een straal van ongeveer 10km rond
Shimabala. We houden de plaatselijke aannemer en de
lokale bevolking aardig aan het werk zo.
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer
(SOB) heeft een mooie bijdrage geleverd voor de
bouw van een extra zaal aan de kliniek in Shimabala.

Een kleine honderd meter verderop straalt ons de rode
klei van de bakstenen waar het derde schoolgebouw
van de Hetty Denen School mee is gebouwd ons tege-
moet. Agness Malimba zwaait al enkele jaren voort-
varend de scepter op deze school en bestuurt deze kun-
dig, met haar lerarenstaf. Toch moeten de ramen en de
deuren nog in het laatste schoolgebouw gezet worden
en moet er ook een likje verf op de muren, zodat de
kleuren van de school blauw en wit eenvormig naar
buiten stralen en afsteken bij het nu in het regensei-
zoen erg groene landschap. Groter is het contrast ech-
ter in de maanden augustus tot oktober wanneer de
heuvelachtige omgeving dor en bruin is afgezien van
het perk voor de school waar de afrikaantjes ook dan
nog bloeien. 
Met steun van de giften van Amway, Lady's Circle
Land van Cuijk en Kaasmakerij Amathea-van Dijk,
kan de school verder afgebouwd worden.

Met het aantal geiten gaat het minder goed; de vrou-
wen die de melkgeiten gekregen hebben maken heel
wat mee en hulp van de veearts is vaak niet voor han-
den. Een paar vrouwen vormen een positieve uitzon-
dering. Zij verkopen de melk aan Priscilla die twee-
drie keer per week de melk komt ophalen in een melk-
bus en die naar de stad brengt. De melk wordt daar
vers verkocht en ook gedronken. Men zegt dat je er
lekker van groeit.


