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Ontstaan van de ‘Stichting Hetty Denen voor Zambia’ 

Het ideaal van Hetty was om na haar afstuderen aan de Landbouw Universiteit in Wageningen af te 

reizen naar verre oorden en samen te werken met vrouwen en kinderen uit andere culturen.  

Ze was een idealiste; wist wat ze wilde en deed dit ook. Haar betrokkenheid was grenzeloos. 

 

Op kerstavond 1994 is Hetty op 27 jarige leeftijd overleden door een auto-ongeluk. Niet alleen haar 

leven verdween maar ook al haar idealen en dromen leken te verdwijnen. Tijdens haar begrafenis is 

een deel voorgelezen van haar verstuurde brieven aan de familie. Veel mensen voelden zich hierdoor 

aangesproken en gaven met gulle hand.  

 

Hierdoor werd het idee geboren om in 1995 de stichting op te richten met als doel: “Het 

ondersteunen, zowel financieel als anderszins en uitbouwen van de door de Hetty Denen gestarte 

activiteiten met betrekking tot noodlijdende kinderen in Zambia en voorts al hetgeen rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organisatie Zambia 

Onze stichting heeft de beschikking over een netwerk van contactpersonen en organisaties in 

Zambia. Via dit netwerk wordt informatie verzameld over projecten. In de loop der jaren zijn de 

bouw van een aantal scholen en klinieken mogelijk gemaakt in verschillende delen van Zambia. In 

2010 is de keuze gemaakt om nieuwe projecten te beperken tot regio’s waar we al actief zijn. Het 

betreft de Kafue en Kabwe regio’s in Zambia. 

 

 

 

Projecten waar we bij betrokken zijn blijven we steunen waar mogelijk en nodig. Een lange termijn 

betrokkenheid vinden we belangrijk. We stimuleren de lokale organisaties om niet alleen afhankelijk 

van onze stichting te zijn voor het verkrijgen van financiën en ook actief bij anderen aan te kloppen. 

We zijn er graag in het begin al bij om een katalyserende functie te hebben. 

 

Organisatie Nederland 

Projecten worden in het bestuur besproken en bij “adoptie” van een nieuw project wordt de 

optimale route bepaald om uitvoering mogelijk te maken. “Adoptie” betekent dat het bestuur besluit 

om financiële middelen hiervoor ter beschikking te stellen.  

 

Het bestuur van de Hetty Denen Stichting bestaat momenteel uit drie personen.  

o Dhr. Joost van Dijk is voorzitter,  

o Mw. Suzanne Denen is penningmeester  

o Mw. Mientje Denen is secretaris  

 

 

 



Projecten 2016 

Opgericht in Januari 1995 gaat onze stichting alweer zijn 22e levensjaar in. Wij richten ons op 

duurzame ontwikkeling met als doel kinderen in Zambia een betere toekomst te geven. Dit betekent 

dat we een aantal projecten langdurig steunen en ervoor zorgen dat ze de broodnodige middelen 

krijgen om goed onderwijs en een redelijke gezondheidszorg te verzorgen. We doen dat middels 

projecten die voor het grootste deel in een straal van ongeveer 50km rond Lusaka liggen. Naar het 

zuiden toe ligt Shimabala in een glooiend/heuvelig landschap en op de top van zo’n heuvel pronkt 

sinds 1998 de Hetty Denen School trots, een paar 100 meter aan de voet van het heuveltje ligt de 

Hetty Denen kliniek. Naar het zuidwesten, richting de grote Kafue rivier wordt het vlakker en liggen 

de dorpjes Nega Nega en Chikupi. In Chikupi zijn we sinds 2012 actief betrokken bij een 

ambachtschool waar opleidingen worden verzorgd om landbouwer, bouwvakker, of staalbewerker te 

worden. Daarnaast zijn er nog enkele projecten die we van oudsher steunen. 

 

Hetty Denen School Shimabala 

De gezichten veranderen ieder jaar, kinderen komen op 

school als ze 6-7 jaar zijn en doorlopen dan 9 jaren 

school tot ze een jaar of 15-16 zijn en weer een 

volgende fase in hun leven in gaan. Dit herhaalt zich 

eindeloos. Heel binnenkort komen de eerste kinderen 

van leerlingen die vroeger zelf op de Hetty Denen 

School hebben gezeten als 6 jarigen binnen. Mrs. Malimba, het schoolhoofd, overziet het al jaren. 

Kleine kinderen worden groot, veranderen en lijken dan vaak niet meer op de kindjes die allemaal in 

blauw-witte bloezen en bijpassende blauwe broek/rok tikkertje speelden en rond renden op het 

schoolterrein. In sommige opzichten geldt ook voor de gebouwen dat ze ouder worden. Zo geven 

Mrs. Malimba en haar collega Evaristo Bwalya aan dat de sanitaire voorzieningen uit 1998 hoognodig 

gerenoveerd moeten worden en niet meer van deze tijd zijn. Sommige toiletgebouwtjes zijn zelfs 

afgesloten omdat ze gevaarlijk zijn voor de kinderen. In 2016 hebben we in samenwerking met de 

schoolinspectie een plan gemaakt om de toiletten en sanitaire voorzieningen op de huidige normen 

te krijgen. Dit betekent dat er een nieuw gebouw neergezet moest worden waar alle sanitaire 

voorzieningen centraal in geïnstalleerd worden, netjes gescheiden voor jongens en meisjes. Ook 

moest er een nieuwe septic tank gegraven en gebouwd gaan worden. De tekeningen zijn gereed 

gemaakt en een aannemer is geselecteerd om het werk uit te voeren. Eind november is de aannemer 

aan de slag gegaan en aan het eind van het jaar zaten we met de ruwbouw op dakniveau. Nu moet 

het dak erop en daarna is het de beurt aan de loodgieter om een en ander te installeren en het 

gebouw verder af te werken.  



Hetty Denen Kliniek Shimabala  

Lolani Tembo is het kloppende hart van de Hetty Denen 

Health Post. Na de bouw van de eerste schoollokalen in 

de periode 1998 – 2002, heeft de gemeente Shimabala 

direct naast de school ook ruimte en land toegekend 

om een ‘health post’ (huisartsenpost) te bouwen. Het 

Ministerie van Volksgezondheid heeft toen dokter 

Lolani Tembo, met een staf van 3 mensen, toegewezen aan deze Health Post, betaalt de salarissen en 

verstrekt voor zover beschikbaar vaccins, medicijnen en testen. Health Posts worden geacht een 

omvang te hebben van circa 5000 patiënten. Per Health Post zijn er een dokter, twee verpleegsters 

(vooral om te helpen bij bevallingen) en een conciërge.  

Rond 2010 is er een kraamafdeling gebouwd en ingericht met twee kamertjes voor gecompliceerde 

bevallingen, een consultatieruimte om (aankomende) moeders en baby’s te wegen, te meten, te 

vaccineren en voor te lichten en een kantoortje voor de administratie. Ook is er sterilisator 

geïnstalleerd om hygiënisch te kunnen werken.  

Ondertussen was de kliniek naar 7,500 patiënten gegroeid. Toen wij Lolani recentelijk spraken gaf hij 

aan dat er nog steeds vier betaalde functies waren vanuit de overheid, maar dat er vanuit de 

gemeenschap behoorlijk wat vrijwilligers naar voren gekomen waren. Was ook wel nodig want het 

aantal patiënten anno 2016 was toegenomen tot 10,200. 

 

 

Naast ‘het dokters spreekuur’ heeft Lolani een aantal groepen opgericht. Voor één van deze groepen 

genaamd de Youth Friendly Corner (een groep van circa 36 jongeren in de leeftijd van 15-19 jaar), zou 

hij graag een ‘jeugdhonk’ bouwen zodat ze bij elkaar kunnen komen, bezig gehouden worden met 

activiteiten (toneel, voetbal, radio luisteren en medische voorlichting). Via deze groep wil hij de 

jongeren in het hele gebied bereiken en activeren. Veel is er namelijk niet te doen voor de jeugd die 

de school verlaten heeft, er is nauwelijks betaald werk.  

Verder heeft Lolani groepen opgericht: SMAG staat voor ‘Sole Motherhood Action Group’. Dit is een 

groep van 40 vrijwilligsters die zwangere vrouwen en nieuwe moeders in de vier zones van het 

gebied bezoeken en opvolgen.  



Chikupi Vocational Institute  

Het afgelopen jaar is het met veel inzet van zowel 

individuele mensen als het bedrijfsleven gelukt om nog een 

container met metaalapparatuur naar Chikupi te sturen. 

Buig- en las-apparatuur, gereedschapskisten, 

kolomboormachines etc. Voor mei-2017 staat gepland dat 

een klein technisch team vanuit NL richting Chikupi 

vertrekt om mee te helpen met het oplossen van knelpunten zoals de elektriciteitsvoorziening en het 

doen van reparaties. Anna en Ueli Schäli, het Zwitserse echtpaar dat vier jaar in Chikupi ‘de kar 

getrokken’ heeft is in de loop van 2016 teruggegaan naar Zwitserland. Moses Chola is daar nu de 

schooldirecteur waar we contact mee hebben. 

 

 

 

Kasenje Primary School in de stad Kafue  

Bernadette Mulemi, schoolhoofd van Kasenje Primary 

School in het stadje Kafue vroeg ons in Juli-2016 om hen te 

helpen met de inrichting van een ‘home-economics’ 

klaslokaal. In dit vak moet, sinds vorig jaar een nationaal 

verplicht,  praktijkexamen gedaan worden door de schoolverlaters. Veel kinderen stoppen na het 

negende leerjaar (op 16 jarige leeftijd) met school en het is dan belangrijk dat de schoolverlaters 

zogenaamde ‘overlevingsvaardigheden’ zoals het onderhouden van een groentetuin, hygiëne in huis 

en zelf kunnen koken hebben geleerd.  

Kasenje Primary is een grote school (meer dan 2,900 leerlingen) en levert ook leraren die trainingen 

geven aan leraren van andere scholen in Kafue district om hen ook weer verder op te leiden. Het is 

ons gelukt om het budget daarvoor bij elkaar te brengen en vlak voor Kerst werd het nieuwe, volledig 

ingerichte praktijklokaal onthuld en geopend. Bernadette was erg trots op het resultaat, maar had 

ook nog een aantal andere verzoeken voor verbeteringen.  

 

 

 

 

 

 

 



Vooruitzicht op 2017 

 

Hetty Denen School Shimabala 

Realiseren van twee klaslokalen voor grade 10-12 (16-18 jarigen).  

Zij kunnen nu niet terecht voor onderwijs bij de Hetty Denen School. Ver reizen of hoge schoolkosten 

belemmeren de jongeren om verder te gaan studeren. 

Begroot bedrag van EUR 25,000 

Daarnaast is men al jaren bezig met het realiseren van een schoolhal (aula) voor bijeenkomsten, 

activiteiten maar waar ook eind-examens afgenomen kunnen worden. De stille hoop is er om dat ook 

aan te kunnen pakken in de nabije toekomst. 

 

Hetty Denen Kliniek Shimabala 

Bouwen van een ‘jeugdhonk’ zodat ze bij elkaar kunnen komen,  waar ze bezig gehouden worden 

met activiteiten (toneel, voetbal, radio luisteren). Maar waar ze ook gezondheidsvoorlichting 

krijgen om verder uit te dragen aan anderen. Via deze groep wil Lolani de jongeren in het hele 

gebied bereiken en activeren.  Veel is er namelijk niet te doen voor de jeugd die de school verlaten 

heeft, er is nauwelijks betaald werk.  

Begroot bedrag van EUR 4,000 

 

Kasenje Primary School in de stad Kafue 

Complete afbouw van de ruwbouw van twee kaslokalen. Financiering deels door Hetty Denen 

Foundation, deels door te benaderen relevante Funding Partners. 

Begroot bedrag van EUR 16,000 

 

Daarnaast zijn er nog enkele andere verzoeken die wij opvolgen maar waarover nog verdere 

informatie verzameld dient te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financieel jaaroverzicht 2016 

 

 

 

 

 

 


