Cholera
Het leger is paraat en zichtbaar aanwezig. Er is geen
ambulante straathandel meer, er zijn wat opstootjes
geweest omdat deze straatverkopers hun bron van
inkomsten hebben zien verdwijnen. Sommige winkeltjes
zijn nog steeds dicht. Er heerst cholera, er zijn
slachtoffers gevallen. De scholen zijn op last van het
ministerie van Volksgezondheid na de kerstvakantie tot
nader order gesloten gebleven.
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Muli bwanji,
Hoe gaat het (in Nyanja, de meest gesproken taal in
Zambia)? Tijd voor de traditionele jaarlijkse Nieuwsbrief
met een terugblik op het vorige jaar. In 2017 zijn we
behoorlijk actief geweest bij de kliniek, de school en
hebben we enkele nieuwe bestuursleden mogen
verwelkomen, goed nieuws voor de continuïteit en het
activiteitenniveau van de Hetty Denen Stichting. Ook dit
jaar hopen wij weer op uw ruimhartige steun voor onze
projecten te mogen rekenen.

Lusaka
Lusaka is een levendige stad met meer dan 3 miljoen
inwoners en groeit iedere dag verder. Lusaka lijkt zich in
de afgelopen 20 jaar verdubbeld te hebben. Het is geen
mooie stad. Cairo Road, de hoofdstraat in het hart van
de stad, heeft een mooie promenade met bomen die
aan weerszijden geflankeerd worden door drie‐ baans
verkeersaders, verstopt door het diesel en benzine
dampende gemotoriseerde verkeer. Cairo Road ligt aan
de Noordkant ingesloten door de Kabwe rotonde en aan
de Zuidkant door de Kafue rotonde. De afstand tussen
de twee rotondes zal zo’n 3 km bedragen. Tijdens
spitsuur kun je hier gerust een uur voor uittrekken. Aan
de westkant van het centrum ligt de grote markt,
Soweto markt geheten. Hier rijden dagelijks
vrachtwagens geladen met kool, tomaten, levende
kippen en andere eerste levenbehoeftes af en aan om
een groot gedeelte van de inwoners van voedsel te
voorzien. Om de stad heen liggen een aantal
drukbevolkte wijken die Compounds genoemd worden.
Hier wonen de meeste van Lusaka’s inwoners, slordig,
zonder enige planning, schots en scheef half tegen, half
over elkaar gebouwde, ongeverfde een of twee kamer
huisjes met golfplaten daken. De geur van houtskool
gestookte mbaulas (kleine draagbare oventjes) waarop
gekookt wordt is alom tegenwoordig. Geen schoon
(leiding)water, geen riolering, geen echte wegen.

Sommige scholen in de compounds, zoals de school
waar Bernadette Mulemi tegenwoordig schoolhoofd is
in Kanyama zijn nog gesloten. We zijn bij haar op bezoek
geweest. Het was een hots knotse tocht door diepe
gaten, ontwijken van nooit verwijderde grote
rotsachtige stenen en meer een pad dan een weg om bij
de school te komen. In de onderbuik van de stad vind je
geen asfaltwegen. Bernadette had net een inspectie van
het Ministerie van Volksgezondheid achter de rug. Er
moest schoongemaakt worden, afwatering moest
verbeterd worden en de school moest geverfd worden
voordat deze weer open mag. Helaas waren hier vanuit
de overheid geen middelen voor beschikbaar.
Bernadette is wel wat mans en zette haar team en
ouders van leerlingen aan het werk om schoonmaak‐ en
graafwerkzaamheden te verrichten. Voor het verven van
de school was er echter geen geld beschikbaar en heeft
Bernadette onze hulp ingeroepen.
Graag zouden wij haar verzoek inwilligen en hebben
daarbij uw hulp nodig. Als we er in ieder geval er voor
zouden kunnen zorgen dat school weer snel open mag
en de kinderen weer naar school toe kunnen dan zou dat
een fantastisch resultaat zijn met direct effect.

Projecten
Komend jaar gaan we door met de projecten te steunen
waarvoor we aanvragen ontvangen hebben. Het gaat
dan om verdere uitbreidingen aan de Hetty Denen
School. In volgorde van belangrijkheid is ons gevraagd
om afbouw van de schoolhal te steunen en nog een
twee woningen voor leraren neer te zetten. Ook is er
nog het plan van uitbreiding van de school tot het
twaalfde schooljaar met de bouw van twee nieuwe
klaslokalen. Verdere financiering verkrijgen voor de
afbouw van twee klaslokalen voor Kasenje Primary
School, verven van de school en materialen/
gereedschap voor een huishoudschoollokaal voor
Shalom Kanyama Community School. Daarnaast liggen
er nog meerdere aanvragen. Policy is en blijft om eerst
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een project af te maken met een partner voordat er een
nieuw project begonnen wordt.

Naar de toekomst toe zijn er plannen om de Health Post
door te ontwikkelen naar een Kliniek.

Hetty Denen School Shimabala

Chikupi Vocational Institute

Het is het groene seizoen, maar de zuidelijke helft van
Zambia kampt met droogte, de noordelijke helft met een
overschot aan regen. Shimabala, een stukje ten zuiden
van Lusaka heeft al een maand geen regen gehad en de
verse groene blaadjes hebben duidelijk last van de
droogte, hangen er dor bij. Tussen het groen worden het
geel en het bruin al duidelijk zichtbaar en zijn stofwolken
aan de orde van de dag. Op de Hetty Denen School is het
jaar heen gegaan met een flinke aanwas van leerlingen
en betere leerprestaties van de leerlingen. Op het
gebied van personeel waren er wel wat veranderingen.
Agnes Malimba is nog altijd het schoolhoofd, maar haar
assistent en beoogd opvolger is weer overgeplaatst naar
een andere school. Het project verbetering sanitaire
voorzieningen is na enkele tegenslagen uitgevoerd.

Hieronder een samengevatte bijdrage van twee
medewerkers van IHC Merwede, die via samenwerking
met IHC, Chikupi bezocht hebben en geholpen hebben
met de installatie van een aantal apparaten die per
container naar Chikupi verstuurd zijn. Ook hebben zij
lesmateriaal en een aantal workshops voor de school
verzorgd.

Hetty Denen Kliniek Shimabala
Lolani Tembo is en blijft de immer opgewekte dokter die
de leiding heeft over de Hetty Denen Health Post. Onze
stichting heeft destijds de bouw gefinancierd van de
health post zelf en van een huis waar de dokter woont.
Rond 2010 is er een kraamafdeling gebouwd. Daarna zijn
er nog een aantal kleinere projecten geweest, zoals
bijvoorbeeld het aanschaffen en installeren van een
sterilisator om de instrumenten goed schoon te kunnen
maken.
Naast ‘het dokters spreekuur’ heeft Lolani een aantal
vrijwilligers groepen opgericht. Voor één van deze
groepen, de Youth Friendly Corner genaamd (een groep
van circa 36 jongeren in de leeftijd van 15‐19 jaar)
hebben wij dit jaar een jeugdhonk gebouwd. De
bedoeling is dat deze groep een gezonde levensstijl
promoot naar leeftijdsgenoten toe om zo bijvoorbeeld
het aantal HIV besmettingen te verminderen.
Voor de aanschaf van een geluidsinstallatie voor het
jeugdhonk en een eenvoudige inrichting met enkele
tafels en stoelen is het gelukt om de financiering rond te
krijgen. Om het met Lolani’s eigen woorden te zeggen,
hij is reuze blij dat de jeugdgroep nu een eigen plekje
heeft en een eigen geluid kan laten horen. Daarnaast zijn
ze van de straat en kunnen ze hun tijd aan nuttige
dingen besteden in plaats van ‘risky business’ verklaart
hij met een luide lach.

‘De school bestaat uit een ruimte voor de directeur en
docenten, een rij huisjes waar de docenten in wonen,
praktijkwerkplaats voor elektra metaal en metselen. En
dan is er nog een groot stuk grond voor landbouw en
veeteelt. En de dames van coupeuse afdeling hebben in
het leslokaal een aantal naaimachines staan. Het
lesmateriaal wat ze gebruiken ziet er goed uit alleen iets
verouderd t.o.v. wat wij in Nederland gebruiken. De
compressors geïnstalleerd, reparaties zijn uitgevoerd en
aansluiting is gecreëerd aan de machines die niet
werkten of onveilig waren om mee te werken. Zo kan er
nu met meerdere machines gewerkt worden op een
veilige manier.’
We steunen de Chikupi vakschool via de samenwerking
met IHC. Wellicht krijgt het nog een vervolg via
schoolgeld/ beurzen voor arme veelbelovende
studenten.

Weetjes
 We willen natuurlijk weer alle mensen die activiteiten,
groot en klein, voor de stichting hebben uitgevoerd
bedanken.
 Graag willen we de nieuwe bestuursleden aan u
voorstellen, Huub en Maria Janssen en Colette Ermers,
van harte welkom en bedankt voor de versterking.
 De Hetty Denen School in Zambia is dit jaar ook
bezocht door verschillende mensen uit Nederland.
 Zoals afgelopen jaren zullen we ook dit jaar weer gaan
deelnemen aan de 'Goede Doelen Markt' van het
Elzendaalcollege.
 Foto’s van de projecten zijn te zien op de website.
 De nieuwsbrieven kun u per mail ontvangen. U kunt
zich aanmelden via www.hettydenenzambia.com
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