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Het is weer een gedenkwaardig jaar geweest. 2010 is
voorbij gevlogen. Begin 2010, al weer een jaar
geleden, maakten we een mooie korte rondreis langs
de diverse projecten die de Hetty Denen stichting al
een aantal jaren steunt. In de grote vakantie (augustus)
mocht ik persoonlijk met vrouw en onze drie jongens
nog een keertje de grote reis ondernemen.
Nega Nega
Er is hard gewerkt. In januari 2010 heeft onze stichting
aan de gemeenschap in Nega Nega onze steun
toegezegd om de bouw van een kliniek daar te
ondersteunen. Tijdens ons bezoek in Augustus bleek
dat de tekeningen gemaakt waren en de fundering al
gegraven was. Met andere woorden ze waren klaar
voor de volgende fase. Daarop hebben wij een flink
bedrag naar ze overgemaakt. Net een paar dagen
geleden kreeg ik van de penningmeester van het
comité, mevrouw Sarah Shandolo, de financiële
verantwoording per post binnen. Een korte
opsomming: gereedschappen en materialen werden
gekocht, er zijn vrachtwagens vol gravel, fijn en grof
zand gekocht om mee te bouwen, er zijn 322 zakken
van 50kg cement gekocht, stenen gemaakt en een
fundering gemetseld. Er is zelf een put gegraven om
water bij de bouwplaats te krijgen. Gelukkig was er al
water op een meter of 10 diepte. Met al deze
activiteiten was het geld weer op. De verwachte
uitgaven voor dit ziekenhuisje liggen op enkele
tienduizenden euro's. Graag vragen wij jullie hulp om
ook dit project tot een succes te kunnen maken. De
mensen zijn zeer gemotiveerd en na jaren van
passiviteit in het gebied kun je de energie weer voelen
stromen. Het hele dorp heeft weer hoop gekregen. Het
moet toch mogelijk zijn om dit in de komende jaren af
te maken. Ook de schoolmeester vroeg zich af of er
misschien nog sportspullen zoals shirts, shorts en
voetballen en schrijfmaterialen ter beschikking gesteld
konden worden.
Was in januari het regenseizoen in volle gang en
daardoor alles groen. Nu overheersten de gele en
bruine tinten het landschap. De beschermende kroon
van de grote Mukwa boom bood voldoende schaduw
om een vergadering te houden over de voortgang van
het project. Meneer Lutaka de voorzitter van het
ontwikkelingscomité, nam de gelegenheid om met
tranen in zijn ogen, alle Nederlandse vrienden te
bedanken. Mensen die hen niet persoonlijk kenden,
maar wel willen helpen om ver weg in Zambia het
leven wat draaglijker te maken. Daar sluiten wij ons
van harte bij aan.
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Maar onze vrienden van Nega Nega zijn niet de enigen
die aan het bouwen zijn. Ook mr. Lolani Tembo is in
de eindfase van de bouw van zijn kraamkliniek in
Shimabala. Als we het bord van de Hetty Denen
School passeren komen we nog voorbij enkele kleine
winkeltjes die opgetrokken zijn van hout en riet.
Tomaten, sinasappels en uien zijn in de aanbieding.
De dames die langs de grote weg hun waren willen
verkopen herkennen ons al en zwaaien. Wij slaan een
klein zandweggetje in en na 500 meter staan we voor
de kliniek van meneer Tembo. Hij is vandaag
opgewekt en goedgehumeurd. Het aantal schriften en
dus het aantal patiënten is weer verder uitgebreid, dus
aanloop heeft hij genoeg. Om de communicatie met
ons wat eenvoudiger te maken heeft hij ervoor
gezorgd om 1x per maand op e-mail te kunnen kijken.
Ook hier is vooruitgang te bespeuren sinds het bezoek
in januari. Hij is al een stukje verder met het gebouw.
Het staat er nu en moet alleen nog afgewerkt worden.
Ook hier geldt dat bijdragen voor bijvoorbeeld de
inrichting welkom zijn.
Natuurlijk zijn we ook in augustus nog op de Hetty
Denen school langs gegaan om te kijken hoe de zaken
erbij staan. Het is ook hier grote vakantie dus de
leerlingen komen pas weer in september terug naar
school. Alles ligt er netjes bij en de belangrijkste
verzoeken hebben betrekking op plannen om ook de
hogere klassen van de juiste hulpmiddelen te voorzien.
Het gaat dan om computers en internettoegang.
In Kabwe bij de Open Community School gaat alles
zijn normale gangetje. Er is hier wel een nieuwtje te
melden. Hetty, de dochter van Bosco Kamalidza, is
ondertussen een dame van 16 jaar geworden en heeft
haar examen op de middelbare school gedaan. Zij wil
daarna verder gaan leren en leraar worden. In Kabwe
staat het "Teachers College" Nkwame Nkhruma en
daar wil zij naar toe. Een fiets om dagelijks de 10km
naar college te overbruggen heeft ze al vanuit
Sambeek gekregen.
Verder verandert Zambia snel onder invloed van de
hoge koperprijs en zijn de verwachtingen van
economische groei hooggespannen. Ook de Chinezen
hebben Zambia ontdekt en steunen Zambia met
leningen in ruil voor metaal- en mineraal-rechten en
toelating van Chinese ondernemers en boeren. Het
aangezicht van de hoofdstad verandert. Lusaka breidt
zich alsmaar meer uit. Voor een buitenstaander is
Lusaka een booming hoofdstad, met lange files en
inmiddels een winkelcentrum met heuse roltrappen en
prachtige liften (die helaas na amper een maand
kennelijk al niet meer werken!). Het ene na het andere
hotels verrijst en men vraagt zich wel eens af hoe hoog
de bezettingspercentages zijn.
Volgend jaar zijn er weer verkiezingen en het belooft
spannend te worden. Er gebeuren in elk geval nu al
vreemde dingen. De eerste bank werd afgelopen week
genationaliseerd en de uitslag van MP (member of
parliament) verkiezingen, waarbij een oppositie partij
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gewonnen had, wordt acht maanden later alsnog
ongeldig verklaard. De huidige regeringspartij laat
zijn tanden zien en wil kost wat kost weer aan de
macht komen.
Wat betreft de koperprijs heeft Zambia de wind weer
in de zeilen. Verleden week was er een nieuwe record
prijs per ton koper. Jammer genoeg zijn het de
buitenlandse multinationals die de winsten
wegsluizen. De jaarlijkse inflatie is weer verder
afgenomen: 7.1% slechts. Dit jaar waren er geen grote
diesel/benzine tekorten.

Weetjes

.

Drie jongens hebben vogelvoer verkocht en daarmee niet alleen aan de vogels gedacht in de koude
wintertijd in Nederland maar ook aan Zambia.

700.000 Zambianen zullen in 2011 toegang hebben tot
de medicijnen die HIV onderdrukken. Daarmee moet
Zambia weer een gezonder land worden met een
actieve arbeidende bevolking die het land verder
ontwikkelt . Onderwijs blijft echter absoluut beneden
peil en moet via particuliere initiatieven gesteund
worden.

.
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We ontvingen een gift van een spontane sponsoractie tijdens de beddenrace op carnavalszondag.

.
.
.

Voor en tijdens het St. Jansweekend zijn er kransen
gemaakt en verkocht door de leden van de KVO.

.

We willen graag bedanken dat er aan onze stichting
wordt gedacht en deze wordt voordragen bij
speciale activiteiten.

.

Dank aan iedereen die een jaarlijkse bijdrage of
steun levert aan onze stichting. Hierdoor kunnen we
onze projecten voortzetten.

.
.

100% van de donaties gaat naar onze projecten in
Zambia.

.

Deze en volgende nieuwsbrieven kun u per mail
ontvangen. Hiervoor kunt u zich aanmelden via
www.hettydenenzambia.com

Ook in 2010 zijn er weer verschillende mensen actief
en creatief geweest om een bijdrage te leveren voor de
stichting.
Hieronder een korte impressie:

Tijdens de jaarlijkse vastenactie op een basisschool
in Nijmegen is geld ingezameld door een sponsorloop en het organiseren van diverse activiteiten.

Kinderen hebben tijdens een "SamSam" weekend
zelf gemaakte spullen verkocht.
De 'werkgroep doopviering' heeft het bedrag wat
door de ouders is bijeen gebracht tijdens de doop
van hun kindje geschonken voor de kindjes in
Zambia.

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