
 

 
         

 
25 jaar Hetty Denen Foundation in vogelvlucht 

Deel 7: Er was eens….  

Er was eens…  
Een wereld zonder armoede. Met gelijke kansen voor alle kinderen. Waarbij overal ter wereld de kennis is om te zorgen 
voor een toekomst voor iedereen.  
 
Er was eens… 
Een stichting met een groot netwerk van donateurs die allen geloven in een toekomst voor de kinderen in Zambia. Een 
netwerk waar de stichting telkens weer op terug kan vallen. Financiële steun zonder grenzen.  
 
Er was eens… 
Een brug waarmee we ons in ‘no-time’ naar Shimabala kunnen verplaatsen. Om polshoogte te kunnen nemen van de 
vorderingen van projecten. En tevens onze ‘hand en span diensten' en onze kennis kunnen overbrengen op het moment 
dat dit nodig is.  
 
Er was eens… 
Een middelbare school in Shimabala waar alle kinderen tot 18 jaar naar school gaan. Hier worden ze goed voorbereid om 
de overstap te kunnen maken naar het hoger beroepsonderwijs in de grote stad. Na het volbrengen van hun studie in de 
stad, keren zij terug om hun kennis en kwaliteiten in te zetten om het leven in Shimabala te verbeteren.    

 
Sprookjes. Gelooft u nog in sprookjes? Wij vanuit stichting ‘Hetty Denen voor Zambia’ wel! Zeker in dit sprookje! Want wij 
weten dat we goed op weg zijn naar dit ideaalbeeld. Natuurlijk is niet alles te verwezenlijken. Maar als we een klein 
gedeelte van dit mooie sprookje kunnen uitvoeren, zou dit een geweldig begin zijn. Wat een mooie toekomst kunnen de 
kinderen in Zambia dan hebben.   

 
In 7 delen zijn veel van onze projecten uit de geschiedenis van 25 jaar 
HDF in vogelvlucht voorbijgekomen. We sluiten af met ons actuele 
project. Echter deze moet nog verwezenlijkt worden.  
Momenteel heeft de ‘Hetty Denen school’ een leerlingenaantal van ca. 
1.000 kinderen van kleuterschool tot aan ‘Junior Secondary School’ (grade 
9). De kinderen zijn na afronden ongeveer 15 jaar oud. Door het 
ruimtegebrek dat er al is, hanteert de school ‘double stream’ lessen; in de 
ochtend voor de ene helft van de leerlingen en in de middag voor de 
andere helft van de leerlingen. Met de nieuw te bouwen lokalen kunnen 
er 100 leerlingen, die anders zouden uitstromen, overgaan naar grade 10. 

In de twee jaar daarna zal het leerlingenaantal naar verwachting stijgen met 250 naar een totaal van zo’n 1.250 leerlingen.  
De kwaliteit van het onderwijs is terug te zien in de slagingspercentages: 80% van de leerlingen gaat door naar het 
volgende jaar. De kwaliteit van onderwijs staat hoog aangeschreven. 
De school heeft de opdracht gekregen vanuit het Ministerie van Onderwijs om ook de ‘Senior Secondary School’ aan te 
bieden. Als de ‘Hetty Denen school’ is uitgebreid, hebben leerlingen de mogelijkheid om een volledige middelbare 
opleiding af te ronden en het bijbehorende diploma te behalen. Daarmee kunnen ze doorstromen naar hoger onderwijs of 
een beroepsopleiding. De ‘Hetty Denen School’ is dan de enige school in de omgeving waar een volledige middelbare 
schoolopleiding kan worden gevolgd en geëxamineerd. Er zal bovendien meer ruimte zijn om invulling te geven aan de 
taak die de school toebedeeld heeft gekregen om als ‘Zonal School’ docenten van de 12 omliggende scholen te trainen. 

 
Er was eens……… Een droom om te verwezenlijken…! 
 
Nu deze serie ten einde is doen we voor de laatste keer het verzoek aan u als 
lezer. Voor het klaslokalenblok hebben we nog de nodige financiële middelen 
nodig. Dus DONEER! Deel deze informatie met uw kennissenkring zodat ook zij 
hun steentje kunnen bijdragen.  
 

Heel erg bedankt namens de vele kinderen in Zambia! 
Hartelijk dank voor alle donaties namens Stichting 

 ‘Hetty Denen voor Zambia’ 
www.hettydenenzambia.com 


