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Stichting Hetty Denen voor Zambia is door
de Belastingdienst erkend als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI)

Twalumba
(Dank jullie wel in Tonga, een van de 72 talen in Zambia)
Het afgelopen jaar is weer voorbijgevlogen, hoog tijd om de activiteiten van het afgelopen jaar op een rijtje te zetten.
We hopen dat het jullie, de trouwe supporters van de Hetty Denen Stichting, een nog beter inzicht biedt in wat er
allemaal gebeurt in Zambia bij de projecten waar wij bij betrokken zijn.
Zoals elk jaar rond deze tijd is het regenseizoen in Zambia. Dit jaar regent het allemaal net voldoende voor de
gewassen, maar of het grondwaterpeil voldoende wordt aangevuld, is maar de vraag. Het mangoseizoen is net voorbij
en de moerbeibomen staan mooi in bloei met grote gele bloemen. Het land is groen en waar er geen asfaltwegen zijn,
zie je rode gravel wegen met enorme plassen en de klei die in grote klompen aan je schoenen of laarzen blijft
plakken.
Economisch gaat het niet erg goed met Zambia, er zijn door de overheid grote leningen aangegaan die vanaf 2021
terugbetaald moeten worden. Aangezien de overheid krap bij kas zit, hangen deze leningen als een donkere wolk
boven het land (wel toepasselijk in het regenseizoen) en hebben al behoorlijk negatieve effecten tot gevolg gehad.
In tegenstelling tot vorig jaar hebben we nog geen cholera uitbraak in de stad gehad en zijn alle scholen gelukkig
gewoon open.

Kanyama Shalom School

Deze school is gelegen in de compound Kanyama, een (sloppen)wijk van
Lusaka. Vorig jaar hadden zij veel last van de cholera-uitbraak.
De scholen mochten pas weer open nadat er grote schoonmaak was
gehouden en voor de Kanyama Shalom school, hield dat ook in dat de
gebouwen geverfd moesten worden. Aangezien er geen geld voor handen
was, vroeg Bernadette Mulemi of de Hetty Denen Stichting hierbij kon
helpen.
Bernadette is de principal (schooldirecteur) van deze school met 2800
leerlingen. Via een spontane en snelle actie lukte het ons om dit geld snel
bijeen te brengen en de gebouwen werden geschilderd, de afwatering
verbeterd en de school ging begin maart 2018, na inspectie door het
ministerie weer open.
Halverwege het jaar hebben we nog een tweede project met Kanyama
Shalom School uitgevoerd. De scholen moeten lesgeven volgens de richtlijnen van het ministerie, maar vaak zijn de middelen niet voor handen,
vooral voor de vakken waar praktijkles voor gegeven moet worden. Voor
de huishoudlessen, zoals koken, en basishygiëne heb je borden, bestek,
potten, pannen, een koelkast, een diepvries en dergelijke nodig. Bij het
eindexamen hoort ook een praktijktest, wat onmogelijk is zonder spullen. Bernadette had een begroting gemaakt van
de materialen die ze nodig had en heeft een aanvraag gedaan bij onze stichting. We zijn blij dat we dat project hebben
kunnen uitvoeren. Nu is de school in het bezit van een complete huishoud ’uitzet’.

Hetty Denen School

De innige relatie die we met de Hetty Denen school hebben, heeft ook het afgelopen
jaar weer geresulteerd in enkele projecten. De oudste gebouwen van de school
waaronder de toiletten zijn alweer bijna 20 jaar oud. Vooral de toiletten waren niet
meer van deze tijd en hebben in 2018 plaats gemaakt voor een sanitair gebouw volgens de eisen van deze tijd. Dit gebouw is in oktober officieel in gebruik genomen met
een opening waar de baas van het onderwijsdistrict, de DEBS (District Educational
Board Secretary) eregast was. Het gebouw is opgeleverd in de kleuren wit en bruin
en daarmee zijn de officiële kleuren van de school veranderd (Voorheen blauw-wit).
Alle klaslokalen hebben een make-over gehad in de nieuwe kleuren met onze hulp.
Dit schooljaar (gestart op 14 januari 2019) is ook het schooluniform van de kinderen
veranderd. Het grootste nieuws is echter dat de school gevraagd is om ook grade
10-12 te gaan verzorgen. De eerste leerlinge is al bekend en heet Loveness Chiteu.
Agness Malimba, onze principal, is trots op de vooruitgang die gemaakt is en heeft
nog verdere grootse plannen voordat ze in 2020 met pensioen wil/mag gaan.

Grade 10-12 is weer een nieuwe fase voor de Hetty Denen school.
Voor het jaar 2019 staat de bouw van de schoolhal op het programma. De
voorbereidingen zijn hiervoor al getroffen en dit project zal in samenwerking
met Wilde Ganzen uitgevoerd gaan worden. Ook moeten er voorzieningen
getroffen worden om de grade 10-12 leerlingen op te kunnen vangen.
De huidige klaslokalen zijn al overvol. De eerste ontwerpen voor een nieuw
gebouw met 4 klaslokalen zijn al gemaakt. Onze hulp wordt wederom
gevraagd om dit mogelijk te maken.
Voor ons als bestuur best wel spannend want we hebben het dan over
substantiële bedragen. Aan de andere kant, als we zien wat we de afgelopen
jaren al voor elkaar hebben gekregen, dan hebben we er best vertrouwen in
dat ook dit weer op de een of andere manier zal lukken.

- Kort Nieuws Hetty Denen Kliniek

Dokter Lolani Tembo doet de hartelijke groeten aan alle lezers van deze nieuwsbrief en bedankt ons voor het mogelijk
maken van de Youth Friendly corner. Er wordt veel gebruik van gemaakt door jongeren die elkaar hier ontmoeten en
informatie ontvangen en verder delen.
De kliniek is nog steeds aan het groeien en zijn voornaamste zorg op dit moment is, dat hij een verbrandingsoven moet
gaan bouwen achter de kliniek voor de hygiene. Dit jaar gaan we kijken of we hem hierin kunnen ondersteunen.

Kasenje Primary School, Kafue

In 2016 kwam het verzoek om de afbouw van twee klaslokalen mogelijk te maken op de Kasenje Primary School, een
school met bijna 4000 leerlingen. Deze klaslokalen waren bestemd voor de 6-jarigen. Met inzet hebben we in 2018 de
benodigde gelden bij elkaar weten te krijgen om dit project uit te kunnen voeren. Eind december zijn de werkzaamheden
opgeleverd door de aannemer en was de school weer twee mooie klaslokalen en een zogenaamde ‘strong room’ rijker;
een soort kluis waar de examens bewaard worden die natuurlijk niet mogen uitlekken voor het moment daar is.

Chikupi Vocational Institute

Nadat de jongens en meisje van school komen willen ze vaak nog verder studeren om een vak te leren. Chikupi Vocational
Institute wordt gesteund door onze stichting en in samenwerking met de Nederlandse onderneming IHC Foundation zal
daar in het voorjaar van 2019 een put worden geslagen. Er zal irrigatiemateriaal worden aangeschaft zodat de leerlingen
in de praktijk landbouwonderwijs kunnen genieten. Het aardige aan deze school is dat ze aandacht besteden aan
duurzame methoden van landbouw.

2019

Voor 2019 staan er alweer een aantal mooie projecten in de steigers. We gaan onder andere helpen
om een kleuterschool te realiseren in Chipwende.
Dit project zullen we in samenwerking met stichting
Pharus gaan oppakken.
Ook de verzoeken en aanvragen door de Hetty
Denen School, zullen voor aardig wat uitdagingen
gaan zorgen. De Kanyama Shalom school heeft een
aanvraag ingediend om te helpen met de meubilering van de nieuwe school.
En ook dit jaar zullen we BOCCS weer sponseren om
de weeskindjes te voorzien van pap van maismeel.
Graag willen wij iedereen bedanken voor de spontane acties en aandacht voor onze stichting het afgelopen jaar. Wij
vragen wederom uw medewerking, donaties en goede ideeën voor de nabije toekomst. Ook dit jaar proberen we weer
de belofte van een betere toekomst voor kinderen in Zambia een mooie invulling te geven terwijl we het 25e jaar dat de
stichting bestaat ingaan.
Namens bestuur Hetty Denen Stichting
Joost van Dijk

- Woordje van een bestuurslid Als vriendin van Suzanne sinds de basisschool, heb ik in al die jaren de stichting op een afstand gevolgd. Ik voelde me
vereerd dat ik in 2017 gevraagd werd om bestuurslid te worden van deze mooie stichting. Natuurlijk omdat ik Hetty
heb gekend en ik op deze manier mijn bijdrage mag leveren om haar idealen te verwezenlijken. Maar ik ben me er
bewust van geworden dat er ook andere aspecten een belangrijke rol spelen bij deze Stichting. Dagelijks wordt er
geld geworven voor goede doelen. Collectes aan de deur, oproepen om te doneren via radio en televisie etc. Maar
vaak horen en lezen we ook dat van elke euro maar een x aantal % naar het goede doel gaat. Met trots mag ik zeggen
dat bij de Hetty Denen Stichting 100 % van elke euro wordt besteed aan de projecten in Zambia. Geen overheadkosten of administratiekosten maar met een enthousiast bestuur, zoeken naar mogelijkheden om de doelen te bereiken.
Door contacten met andere stichtingen en fondsen, wordt ook telkens duidelijk hoe uniek de Stichting is doordat de
projecten die opgestart zijn, gebaseerd zijn op continuïteit. En waarbij altijd als uitgangspunt gekeken wordt hoe de
toekomst gewaarborgd kan worden. Dit proberen we onder andere door projecten, indien mogelijk, over te dragen
aan de plaatselijke overheid en door contacten te leggen en te onderhouden met geschikte en betrouwbare
contactpersonen ter plaatse.
Dus al bij al een Stichting gebaseerd op eerlijkheid voor ieder mens, zowel de donateurs als de mensen in de
ontwikkelingslanden. Wie zou het niet geweldig vinden om van zo’n Stichting deel uit te mogen maken om zijn of
haar steentje bij te mogen dragen?
Colette

- Donateur aan het woord -

Hetty Denen zat in de tweede helft van de jaren 70 bij mij in de tweede
klas van de lagere school St. Jan de Doper in Sambeek, tegenwoordig
heet die school “De Bolster”. Dat is natuurlijk al een hele tijd geleden,
maar toch herinner ik me Hetty nog goed. Ze was een rustig meisje dat
gewoon haar schoolwerk zo goed mogelijk probeerde te maken. Op
een gegeven moment verlaat Hetty de school en verlies ik haar uit het
oog. Dat duurde tot begin 1995 toen we op school het bericht kregen
dat Hetty met Kerst was verongelukt in Zambia. Dan kom je erachter
wat Hetty in haar jonge leven heeft gedaan, studeren in Wageningen
en met Joost, haar man, werken in dat Afrikaanse land met de bedoeling de mensen daar meer kansen te geven op een beter leven. Hoe
wreed is het dan om zo jong al te overlijden! Een tijd later wordt de
Stichting Hetty Denen voor Zambia opgericht om de droom van Hetty
toch een vervolg te geven. Ergens in die periode ben ik donateur van
de stichting geworden en dat doe ik nog steeds met plezier voor dit
goede doel! Toen ik nog als leerkracht werkte kwam moeder Mientje
altijd de nieuwsbrief persoonlijk bij mij brengen, tot dat niet meer kon….
De Hetty Denen Foundation is voor mij een goed doel, o.a. omdat het
“dichtbij” staat.
Ik wens de stichting een goede en nuttige toekomst, zoals Hetty zélf ook altijd voor ogen had.
Chris Janssen, oud leerkracht van Hetty Denen.

- Weetjes - De stichting beheert een donateurenbestand. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om en worden onder geen
enkel beding aan derden verstrekt. Op de website kunt u lezen hoe we omgaan met de nieuwe wet AVG.
- Wist u dat we sinds 2018 ook te vinden zijn op Facebook? Zoekt u op Hetty Denen Foundation.
- Dank voor een nieuwe samenwerking met Stichting Pharus in 2019.
- Zet 30 mei in uw agenda. Op deze (hemelvaart)dag is ook de Hetty Denen Stichting op de Werelddag te vinden.
Deze wordt georganiseerd door de SOB (Stichting ontwikkelingswerk Boxmeer).
- De stichting is een samenwerking aangegaan met Wilde Ganzen zodat we in de aankomende jaren nog mooiere
projecten kunnen verwezenlijken.
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