
 

         

 

 

25 Jaar Hetty Denen Foundation in vogelvlucht 

Deel 2: Een wezenlijk verschil. 

 
De schrijnende situatie van kinderen in Zambia is door ons moeilijk te beschrijven. Maar het gedicht, geschreven 
door Elisabeth Phiri (10 jaar) spreekt boekdelen. 

Orphans 
Tranen lopen over mijn wangen, 
Urine loopt over mijn benen 
Als ik denk over mijn situatie 
Ik had een vader, 
Ik had een moeder, 
 
En ik ging naar school 
Waar ik Engel, wiskunde en natuurkunde kreeg, 
Nu ga ik van huis naar huis om te bedelen 
Honger en koude nachten zijn mijn lot, 
En alleen God mijn vriend 
Mensen roepen me na: zwerver, schooier, dief, 
 
Samenleving, samenleving: roep me niet van alles na, 
Ook ik heb recht op een leven, op scholing en gezondheid, 
Ook ik heb recht op een lekker maal en een goede slaap 
Samenleving wees vriendelijk voor mij! 
 
In de eerste jaren van de oprichting van de stichting 
zoeken we op verschillende manieren een weg hoe we 
iets voor deze kinderen kunnen betekenen. Vele kleine 
projecten volgen. Misschien weten de inwoners van 
Sambeek het nog wel. Mientje (moeder van Hetty) was 

het depot voor al je knuffels en kleding. Kinderen in 
Nederland leerden te delen met kinderen in 
ontwikkelingslanden. Kinderen in de weeshuisjes 
Zambia waren blij omdat ze eindelijk een ‘nieuwe’ trui 
kregen. Een kapot dak van een school in de buitenwijk 
van Lusaka wordt gerepareerd. De Chawama Women 
Club ontvangt 1000,- gulden om een kredietfonds op te 
zetten. Vrouwen kunnen op deze manier een start 
kapitaal ontvangen om mee te werken en handel mee 
te drijven. Zoals het fokken van kippen en spullen 
verkopen op de markt. Door de opbrengst kunnen ze 
de lening terugbetalen. 
Bij het opvanghuis ‘Cheshire home’ worden kinderen 
met een lichamelijke handicap opgevangen. Een 
waterbak, soort zwembad dat vroeger voor therapie 
was gebruikt, werkte al 5 jaar niet meer en de 
reparatiekosten waren te hoog. HDF maakt het mede 
mogelijk dat het zwembadje er weer als nieuw bij ligt 
en gebruikt kan worden voor de fysiotherapie. Door al 
deze acties maken we samen voor kinderen en 
vrouwen een wezenlijk verschil.

 
Weet u het nog van de brief van week1: de wens van Sonia om een nieuwe school te creëren? De Shimabala 
gemeenschap bouwt in 1999 volop en de HDF maakt dit alles financieel mogelijk. De bouw is inmiddels gereed 
en naast de Zambiaanse vlag hangt ook de Sambeekse vlag! Een van de leraren van het eerste uur op deze 
school was mrs. Agness Malimba. Tijdens een interview met haar geeft ze een duidelijk beeld van de toenmalige 
situatie.  
Agness startte haar carrière als leraar op 1 januari 1986 in Chilanga, na verschillende posten werd ze in 1998 
gestationeerd op de Hetty Denen School. Er was nog geen school, alleen een betonnen plaat.  Toen het dak erop 
zat zijn ze in 1999 aan de slag gegaan. Het kantoor was onder een grote boom. Er hadden zich nog geen 
leerlingen ingeschreven. Samen met het toenmalige hoofd van de school gingen ze de dorpen in om kinderen in 
te schrijven en in te delen in groepen. In 2001 hadden ze de eerste examenklas en ze herinnerde zich nog dat 
Sonya Doras zo verbaasd was dat er al examenleerlingen waren. Van die eerste lichting was 100% geslaagd. Het 
maakt een wezenlijk verschil. 
 

Maar Sonia en de Shimabala gemeenschap hebben nog een wens: 
een gezondheidskliniek bij de school zodat deze gezinnen de zorg 
kunnen krijgen die ze nodig hebben. Als stichting gaan we ook dit 
project ondersteunen zodat we voor vele kinderen en moeders een 
wezenlijk verschil kunnen maken.   

Helpt u ons mee? Deel deze berichten met uw kennissenkring 
en DONEER! Gebruik hiervoor de Tikkie of de PayPal link. Op 
naar week 3 van de geschiedenis. www.hettydenenzambia.com  


