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Kudala maningi
Al weer een jaar voorbij. Het jaar des heren 2013 is
alweer ruim aangebroken. Tijd voor een nieuwe
nieuwsbrief om eenieder op de hoogte te brengen
van de voortgang van de diverse projecten en de
ontwikkelingen binnen de stichting.
Hetty Denen School Shimabala
Begin 2012 hebben wij de Hetty Denen school
mogen bezoeken. De school was weer gegroeid en
had een mooie bibliotheek erbij gekregen. Mrs.
Malimba was er ook in geslaagd om een van de
leraren verantwoordelijk te maken voor IT en de
gedoneerde computers in bedrijf te stellen. Ook
andere internationale bezoekers hebben de weg
naar de Hetty Denen School dit jaar gevonden.
Natuurlijk komt er altijd weer een nieuwe
noodzaak nadat een probleem is opgelost. Mrs
Malimba heeft steun gevraagd voor het bouwen
van twee nieuwe huizen voor leraren, om de staf te
kunnen huisvesten. Sommige leraren reizen
dagelijks enkele uren in de blauwwit geschilderde
minibussen om een aantal uren per dag les te
kunnen geven aan de kinderen in Shimbala. Laten
we met zijn allen proberen om dit jaar die huizen te
realiseren.
Impressie
Afgelopen vrijdag regende het in Shimabala.
Shimabala ligt mooi in de hoge heuvels en groene
planten en bomen zijn overal te vinden in deze tijd
van het jaar. Er liggen maïs, bonen en pindavelden
links en rechts van de grote weg. De omgeving
zorgt ervoor dat je weer de verbondenheid voelt
met de natuur. Ik werd verliefd op dit gebied toen
ik het voor de eerste keer zag. Zoals gezegd
regende het en normaal gesproken zou dat geen
probleem zijn, ware het niet dat dit mijn eerste dag
als leraar op de Hetty Denen school was. Het was
het soort regen waarbij je je schoenen uit wilt
trekken en blootsvoets buiten in de regen wilt

rennen en zingen, regen die warm aanvoelt op de
huid en koel op de tong. Toch had deze bui, nadat
ze voorbij was, het vervelende effect dat het hele
gebied onder water stond en het pad naar de
school voor auto’s niet begaanbaar was. Dus moest
ik door de modder wadend, om de zoveel meter
even rustend en trachtend om de zware klei van
mijn voeten te schudden, naar school zien te
komen. Het duurde ongeveer 20 minuten om de
500 meter naar de school te overbruggen. Mrs.
Malimba zorgde er met haar besmettelijke
enthousiasme voor dat 13 leraren zich opgegeven
hadden voor de computerworkshop die ik ging
geven. Ze zei: ‘Er zijn hier 4 pc’s die we kunnen
gebruiken voor de school. Met behulp van deze
workshop wil ik dat al mijn leraren gaan leren hoe
ze de computer moeten gebruiken zodat we zelf
ook onze kinderen kunnen onderwijzen. Niemand
anders zal dit voor ons doen…‘
We kunnen melden dat we vlak voor Kerst via een
bedrijf, dat zijn laptops ging vervangen, 12 laptops
hebben gekregen waarvan er 10 naar de school
zullen gaan en 2 naar de kliniek van Mr. Tembo. In
het informatiseringstijdperk moet ook Zambia op
de digitale snelweg aangesloten worden.
Shimabala Health Clinic
De kliniek bestaat tegenwoordig uit een
huisartsenpost en een kraamkliniek. De
kraamkliniek is afgelopen april in gebruik genomen.
Het enige wat nog ontbrak was stromend water.
Gelukkig is ook dit naar het einde van 2012 toe nog
goed gekomen. Meneer Tembo is een gelukkig
man, maar ook hij ziet de keerzijde van succes,
namelijk meer op te lossen zaken. In dit geval
huisvesting voor de twee kraamvrouwen die met
hem de geboortes verrichten.
Mr. Shandooloo
‘Beggers are not choosers’ zei mr. Shandooloo,
onze gesprekspartner van het dorpscomité in Nega
Nega. Dit betekent zoveel als: we zijn afhankelijk
van wat we krijgen om onze plannen uit te kunnen
voeren. In het geval van Nega Nega was dit de
bouw van de graanschuur en een kliniek. Sinds
2010 is het dorpscomité er al mee aan de slag. Ze
hebben redelijk wat tegenslag te verduren gehad.
Duur transport van cement en andere
bouwmaterialen vanuit Lusaka hebben de
bouwkosten behoorlijk verhoogd. Ook zijn er nog
een aantal stenen die klaar lagen om te bouwen
vernield, zodat die weer opnieuw gemaakt
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moesten worden. Gelukkig zijn ze vastberaden om
het project te laten slagen en lijkt nu de eindstreep
in zicht. Het is nog geen ideale wereld, maar zoals
overal begint het ook hier met de eerste stap,
namelijk gezamenlijk de graanschuur afmaken
zodat hij in 2013 gebruikt kan worden! Mr
Shandoolo is ons er dankbaar voor namens zijn
hele groep.
5xbeter
Dit jaar is er pionierswerk verricht in goede
samenwerking met 5xbeter (www.5xbeter.nl).
Begin 2012 zijn we met hen in Zambia op bezoek
geweest bij St. Ambrose en Chikupi. Twee
ambachtsscholen in de regio Kafue waar ook
Shimabala ligt. In overleg met de lokale mensen is
een project opgestart om de scholen te voorzien
van een volledig uitgerust metaalbewerkinglokaal.
Op www.samenvoorzambia.nl is alles over dit
project te lezen is. Onvermoeibaar speuren de
verbetercoaches hun achterban af naar buiten
gebruik gestelde machines die veilig een tweede
leven in Zambia gegeven kan worden. Tot op heden
zijn onder andere al een aantal kolomboren,
lasapparaten, freesmachines en persoonlijke
beschermingsmiddelen ingezameld. We zijn nog op
zoek naar een buigmachine. De
verschepingscontainer is ondertussen gekocht en
staat op een centrale plaats in het land. Op drie
“brengdagen” wordt de apparatuur door de gulle
gevers gebracht. Daarna zal de container in april
zorgvuldig ingeladen gaan worden en op transport
gezet. De reis gaat over land naar Rotterdam, dan
per schip en vervolgens weer per vrachtwagen naar
Lusaka waar alles ingeklaard moet worden.
Vervolgens wordt hij afgeleverd bij Chikupi en St.
Ambrose. Daarna kunnen de spullen geïnstalleerd.
De container blijft vervolgens achter als
opslagplaats bij de school. Het klinkt eigenlijk best
simpel, maar er moet heel wat voor geregeld,
uitgezocht en gecommuniceerd worden. Ook
financieel is het een uitdagend project, waarbij
zowel 5xbeter als wij uw steun van harte kunnen
gebruiken.
Overig
We ondersteunen de activiteiten van de BOCCS
school in Kabwe met een vaste bijdrage, zodat zij
de wezen die de school bezoeken een goede
warme maaltijd per dag kunnen voorzetten!
We hebben een goede manier van samenwerken
met de Zambiaanse bevolking gevonden, met

weinig overhead en veel wederzijds respect. We
zouden meer willen doen in de regio Kafue.
Onderwijs en gezondheidszorg zijn ondergeschoven
kindjes op het Zambiaanse platteland. Als wij
hiervoor partnerships met bedrijven kunnen
vormen en netwerken met andere
ontwikkelorganisaties dan zouden we op een
professionelere manier ondersteuning kunnen
bieden aan de lokale initiatieven waar we nu nee
tegen moeten zeggen, zowel omdat sommige
lokale organisaties steun nodig hebben om de
projecten georganiseerd en volgens plan uit te
voeren als om het feit dat we in Nederland soms
niet genoeg tijd hebben om alles te kunnen
regelen.
Weetjes
• Dank aan iedereen die een bijdrage of steun
levert aan onze stichting. Hierdoor kunnen we
onze projecten voortzetten.
• De stichting is het afgelopen jaar geaudit door
de belastingdienst en goedgekeurd als een
algemeen nut beogende instelling.
• We ontroerd zijn door de vele acties die op
touw gezet worden door de mensen van jong
tot oud, van appelflappen langs de deur
verkopen tot spontane inzamelingen op vrolijke
of trieste familiegebeurtenissen.
• Van de opbrengst van de 12 uur marathon van
SamSam zijn babykleertjes gekocht voor de
Shimabala Health Clinic.
• Iemand liep de vierdaagse en liet zich sponsoren
waarbij de opbrengst naar de projecten van de
stichting zijn gegaan.
• 100% van de donaties gaat naar onze projecten
in Zambia.
• De stichting is vermeld in de ANBI lijst van de
belastingdienst. Dit betekent dat uw gift
aftrekbaar is onder de geldende voorwaarden.
• De nieuwsbrieven kunt u per mail ontvangen.
Voor ons kostenbesparend! Hiervoor kunt u zich
aanmelden via www.hettydenenzambia.com
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