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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 is in 2017 uitgebreid en bestaat nu uit zes personen.  

o Dhr. Joost van Dijk (voorzitter)  

o Mw. Suzanne Denen (penningmeester ) 

o Mw. Mientje Denen (secretaris ) 

o Mw. C. Ermers-Veekens (bestuurslid) 

o Mw. M. Janssen-Derks (bestuurslid) 

o Dhr. H. Janssen (bestuurslid) 



Projecten 2017 

Opgericht in januari 1995 gaat onze stichting alweer zijn 23e 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   

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 met horten en stoten verder uitgevoerd en op wat 

losse eindjes na eind 2017 afgerond. Binnenkort hebben we een evaluatie en gaan we kijken 

wanneer we met een volgend project kunnen starten, mits de losse eindjes aan elkaar geknoopt zijn. 

 

    

 

 



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. 

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

 

Chikupi Vocational Institute  

Hieronder een samengevatte bijdrage twee medewerkers die via samenwerking met IHC Merwede 

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.   

Na een lange vlucht zijn we in Lusaka geland. De volgende dag zijn we 

vroeg in de middag in Chikupi aangekomen en werden we ontvangen 

door Moses, de directeur van de school. 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. Het lesmateriaal wat we hebben meegenomen is een goede aanvulling. De planning was 

om in elke klas les te geven. Hiervoor hadden we 1 uur per klas gepland. De studenten zijn vooral 

gewend om gedoceerd te worden ipv zelf iets te ondernemen. Dit zag je ook terug in de antwoorden 

die je kreeg op de vragen die je stelde. De uitvoering van de praktijkopdracht verschilt niet veel van 



de uitvoeringen die we in Nederland te zien krijgen. Dit was zeker een goede oefening voor ze en 

kreeg dit ook terug van de docenten en studenten. In de tussentijd is de compressor geïnstalleerd, 

zijn er reparaties uitgevoerd en aansluitingen 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.  

In Kafue hebben we Kafue Steel bezocht en gesproken over de mogelijkheden tot samenwerking 

tussen de fabriek en de school. Moses heeft in overleg met de 

assistent manager stappen kunnen maken over een betere 

samenwerking op gebied van uitstroom leerlingen en het kopen 

van lesmaterialen.  

We steunen de Chikupi vakschool via de samenwerking met IHC, 

die wellicht nog een vervolg krijgt en via een schoolgeld beurzen 

voor arme veelbelovende studenten. Directeur Moses zei dat als hij een vraag mocht stellen, dat dit 

dan zou zijn of er wellicht gesteund kon worden om elektricien gereedschapkisten voor de studenten 

voor elkaar te krijgen. 

 

Kanyama Schalom School - 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.  

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 

hotseknotse 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.  



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.  

 

Kasenje Primary School - Kafue  

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. 

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. 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,. 

Inmiddels hebben we in 2017 een aanvraag via fondsenwerving lopen voor de bouw van twee 

klaslokalen bij deze school. We hopen het bedrag van 15.000 euro bijeen te kunnen werven in 2018 

zodat er gestart kan worden met de bouw 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vooruitzicht op 2018 

Komend jaar gaan we door met de projecten te steunen waarvoor we aanvragen ontvangen hebben.  

We blijven projecten steunen die we al jaren steunen zoals Buyantanshi Open Community School 

(BOCCS) in Kabwe. Policy is en blijft om eerst een project af te maken met een partner voordat er een 

nieuw project begonnen wordt. 

 

Hetty Denen School Shimabala 

Verdere uitbreidingen aan de Hetty Denen School. Er 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.  

1)  Schoolhal – EUR 20.000  

1) Lerarenhuisjes – EUR 15.000 

2) Realiseren van twee klaslokalen voor grade 10-12 (16-18 jarigen).  – EUR 20.000 

Begroot bedrag totaal van EUR 55.000 

Hierbij willen we ondersteuning gaan aanvragen via fondsenwerving en Wilde Ganzen. 

 

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 

 

Shalom Kanyama Community School  

Verven van de school en materialen/gereedschap voor een huishoudschoollokaal na cholera. 

Begroot bedrag van EUR 3.000 

 

 

 



Kleuterschool in Chipembe 

Daarnaast liggen er nog aanvragen voor bijv. de bouw van een eenvoudige kleuterschool.  

En bijbehorende inrichting van de kleuterschool. 

Hiervoor willen we o.a. via fondsenwerving het bedrag realiseren. 

Begroot bedrag EUR 18.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Financieel jaaroverzicht 2017 

 

Jaarrekening Stichting Hetty Denen voor Zambia  

Fiscaalnummer: 8040.29.271 
      

I. Balans Per 31 December 2017 

  31-dec-17 31-dec-16   31-dec-17 31-dec-16 

  
BEDRAG (EUR) 

BEDRAG 
(EUR) 

  
BEDRAG 
(EUR) 

BEDRAG 
(EUR) 

ACTIVA     PASSIVA     

Postgiro 2940996 6,176.91€  6,338.34€  Eigen Vermogen 17,478.42€  13,970.50€  

Postgiro 2940996 - Plus 23,180.08€  11,140.08€  van Resultaat 11,878.57€  3,507.92€  

TOTAAL (EUR) 29,356.99€  17,478.42€    29,356.99€  17,478.42€  
      

      

JAARREKENING 2017 II. Resultatenrekening over 2017  

  31-dec-17 31-dec-16  

  
BEDRAG (EUR) 

TOTAAL 
(EUR) 

BEDRAG (EUR) 
TOTAAL 
(EUR) 

 

INKOMSTEN          

Giften van particulieren 5,704.00€    4,089.92€     

Giften van instellingen,clubs, scholen 29,818.45€    25,142.50€     

Interest 40.00€    40.70€     

Som der Inkomsten   35,562.45€    29,273.12€   

           

KOSTEN          

Administratiekosten/Fondsenwerving 539.21€    335.87€    
 

Project Kasenje Huishoudlokaal -€    4,400.00€    
 

Studentenfonds -€    2,000.00€    
 

Project Hetty Denen School Shimabala 11,600.00€    9,500.00€    
 

Project Buyantanshi School (BOCCS) 1,800.00€    1,800.00€    
 

Project Kliniek Shimabala jeugdhonk 3,500.00€    -€    
 

Project Metaalopleiding Chikupi (5xB) 6,244.67€    7,729.33€    
 

Project Kliniek Nega Nega -€    -€    
 

Som der Kosten   23,683.88€    25,765.20€   

RESULTAAT (EUR)   11,878.57€    3,507.92€   

 

 

 

 


