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25 jaar H       

 25 Jaar Hetty Denen Foundation in vogelvlucht! 

De Hetty Denen Foundation (HDF) bestaat 25 jaar, een hele mijlpaal.  
Wat begon in een  oude graanschuur, is uitgegroeid tot een grote school en een kliniek 
met goede medische zorg waar iedereen tot in de wijde omgeving trots op is.  
Dit jubileum hadden we samen met u willen vieren met een 25-tal festiviteiten en acties. 
Met als klap op de vuurpijl de uitbreiding van de Hetty Denen School met 4 klaslokalen 
zodat de leerlingen nog langer van onderwijs kunnen genieten. De school waar het 
allemaal mee begon 25 jaar geleden. Dit is een groots project in Zambia met een omvang 
die we nog niet eerder hebben verwezenlijkt. 

 

Maar helaas gooit COVID-19 roet in het eten. De geplande festiviteiten om het jubileum 
te vieren kunnen niet doorgaan. En in plaats van de uitbreiding naar langer onderwijs 
voor de leerlingen zorgt de maatregel “afstand houden” ervoor dat alleen nog maar de 
examenleerlingen naar school kunnen/mogen gaan.  

 

Hiermee beseffen we des te meer wat het werk van de HDF voor Zambia betekent en zien 
we het verschil dat we hebben gemaakt en nog steeds kunnen maken. Dit alles mede 
dankzij de inzet en het doorzettingsvermogen van vele vrijwilligers. We willen u dit 
jubileum dan ook niet ontnemen en gaan u de komende weken vertellen over de 
geschiedenis van de HDF.  Via social media nemen wij u in vogelvlucht mee door de 25 
jaar van ons bestaan en de hierbij  gemaakte stappen in Zambia. Zodat ook u trots kunt 
zijn op wat we daar samen hebben bereikt. Hiermee hopen we tevens meer 
naamsbekendheid en uitbreiding van ons netwerk te creëren om zo tot nog meer 
donateurs te komen voor de volgende 25 jaar. 

 

Nieuwsgierig geworden? 
Volg “25 jaar Hetty Denen Foundation in vogelvlucht” via Facebook (Hetty Denen 
Foundation), mail, onze website (hettydenenzambia.com) en Instagram.  
Bent u ook overtuigd dat de HDF het verschil kan maken? Help dan een handje mee. 
Verspreid de mail naar uw netwerk, deel de berichten op Facebook en What’s App met al uw 
familie, vrienden en kennissen en stimuleer velen om te doneren. Dan behoort ook u tot de 
grote groep vrijwilligers van de HDF. Top! 


