ACHTER
AL 25

DE VOORDEUR VAN

JAAR LEEFT HAAR GEDACHTEGOED VOORT

Afgelopen december was het 25 jaar geleden dat Mientje Denen en haar gezin op kerstavond
werden opgeschrikt door het verschrikkelijke nieuws van het noodlottige ongeval van hun
dochter Hetty in Zambia. Reden voor ‘Rond de Toren’ om langs te gaan bij de stichting, die
naar aanleiding van het verlies van hun dochter, zus en echtgenote werd opgericht.
Hetty Denen School
Het eerste project werd in 1998 opgestart.
Joost had gesolliciteerd op een baan voor
2 jaar in Zambia waar hij in mei 1998
begon. Suzanne ging tijdelijk met hem
mee om projecten te zoeken. De Hetty
Denen School in Shimabala is ooit begonnen in een schuur met een gehavend
strooien dak waarin provisorisch werd
lesgegeven aan 80 kinderen. In overleg
met de Zambiaanse directrice Mrs. Malimba werd gestart met de bouw van een
nieuw schooltje. Toen Mientje samen met
haar man (overleden 2002) en de ouders
van Joost in Zambia kwam kijken waren
ze direct verkocht. Ze vonden het een perfecte bestemming voor de eerste gelden
van de Hetty Denen Stichting en de Hetty
Denen School werd een feit. Vanaf 1998
is de school met onze hulp uitgegroeid
tot een school met ca. 1000 leerlingen, 20
leraren, 8 lokalen, huizen voor leraren en
een bibliotheek.
Tekst: Jeanette Verstraaten,
foto’s: Ellen Duvekot
Naar Zambia
Als afgestudeerd landbouw ingenieur nam
Hetty in het voorjaar van 1994 een baan
aan bij de FAO (Voedsel en landbouw organisatie van de Verenigde Naties) om als
ontwikkelingswerker naar Zambia te gaan.
Ze trouwde met Joost met wie ze samen in
o.a. Costa Rica al een aantal jaren ervaring
opgedaan had als ontwikkelingswerker.
Hetty ging aan de slag om kleine boeren
bij elkaar te brengen en daarmee de productie van voornamelijk mais te verhogen
en de onderhandelingspositie van deze
boeren te verbeteren. Joost die eveneens
afgestudeerd landbouwkundig ingenieur
is ging zich met zijn achtergrond - afstudeerrichting veeteelt - als vrijwilliger richten op het opzetten van o.a. veemarkten.
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Doe maar geld voor de kindjes
Na slechts 9 maanden kwam er op kerstavond een einde aan hun avontuur en
idealen. Op weg naar het vliegveld sloeg
het noodlot toe. Ze raakten in de slip en
de auto sloeg over de kop. Joost overleefde
het maar Hetty niet. Met het verlies van
Hetty leken haar idealen te verdwijnen,
maar niets werd minder waar. Eigenlijk
ontstond de stichting – weliswaar niet officieel – tijdens de uitvaart. Mientje gaf
meteen aan: “Liever geen bloemen, maar
geld voor de kindjes in Zambia.” Dus werden er in de kerk collectebussen geplaatst.
Daar bleef het echter niet bij. Vele mensen, collega’s en bedrijven wilden geld
storten. Om de belangen niet te verstrengelen opperde Joost om er een stichting
van te maken. De notaris stelde kosteloos
de akte op en zo begonnen ze. Joost werd
voorzitter, Mientje secretaris en zus Suzanne werd penningmeester.

Verdere groei
Tijdens de 2 jaar die Joost in Zambia verbleef leerde hij zijn huidige vrouw Octavia
kennen. Nadat het project was afgerond
kwamen zij samen terug naar Nederland.
Door de nauwe contacten daar werden ze
goed op de hoogte gehouden van nieuwe
investeringsdoelen voor de stichting Hetty
Denen voor Zambia. Samen vormden ze
als het ware een brug naar Zambia. Vele
projecten zagen dankzij de gelden van de
stichting het levenslicht.
Nieuwe kliniek
In 2006 gingen Mientje, haar dochter
Hilde en Joost naar Zambia. Inmiddels
had de regering gezien dat de school
door de bevolking op handen werd gedragen. Ook waren er 3 klasgebouwen
bijgebouwd en was er huisvesting voor de
leraren in aanbouw. Via Sonja Doras (lokaal contactpersoon)ontdekten ze dat er
behoefte was aan een gezondheidskliniek.
Een nieuwe uitdaging was gevonden en is

HETTY DENEN
met succes gerealiseerd, 150 meter bij de
Hetty Denen School vandaan. Ongeveer
7000 patiënten zijn ingeschreven bij de
gezondheidskliniek. In 2010 is er tevens
een kraamkliniek bijgebouwd waar vrouwen terecht kunnen voor de zwangerschapscontroles en om te bevallen. Deze
werd bewonderd door Mientje en haar
dochters Carin, Marga en Suzanne tijdens
een bezoek aan Zambia in 2010.
“De bevolking komt van heinde en ver en
loopt vaak andere klinieken voorbij. Een
mooier compliment kun je eigenlijk niet
krijgen,” vult Mientje trots aan.
Vervolg onderwijs
In Zambia gaan kinderen tot ongeveer 15
jarige leeftijd naar de basisschool. Daarna
stopt het onderwijs. De overheid heeft gevraagd om er vier klaslokalen bij te bouwen. Hierdoor 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.
In Nederland kwam de stichting in aanraking met een project over ‘veiligheid in
de metaalindustrie’. In 2012 bracht men
samen met de stichting een bezoek aan

Mientje in de wachtkamer van de kliniek
Zambia om te kijken waar behoefte aan
was. Oude machines uit Nederland werden naar Zambia getransporteerd en de
kennis werd vanuit Nederland overgedragen. Zo hebben we onze bijdrage kunnen
leveren aan een kleine technische school
in Chikupi. Maar ook leerden de kinderen op deze vervolgschool hoe ze groenten moeten verbouwen en het naaien van
kleding. Zo werden de uniformen voor
de basisschool gemaakt door de kinderen
van Chikupi.
Welk project krijgt geld
Vaak komen de initiatieven vanuit de bevolking zelf. 5 Jaar geleden zijn Joost en

Octavia met hun gezin weer naar Zambia
verhuisd. Hoewel hij al goede contacten
daar had, is zijn betrokkenheid op deze
manier alleen maar groter geworden.
Samen met de achterban van de stichting
hier in Nederland nemen ze beslissingen
over welke projecten financiering krijgen.
Dan worden de materialen gegeven en
niet het geld, zodat alle donaties goed besteed worden.
Toekomst plannen
Uiteraard blijven we de projecten volgen
om te kijken of we daar verder in kunnen
investeren. Een uitbreiding en verbetering
van de Hetty Denen School met lesmaterialen en een bibliotheek. De bouw van
4 nieuwe klaslokalen is een project waar
we momenteel actief gelden voor inzamelen. “Als we voldoende budget hebben, zal
stichting ‘Wilde Ganzen’ het verworven
bedrag vermeerderen,” geeft Mientje aan.
De idealen van Hetty leven voort
Het oprichten van de stichting maakte het
mogelijk om Hetty’s ideaal, het bevorderen van onderwijs en gezondheid voor
met name kinderen, voort te laten leven.
Mientje zelf is het meest trots op de Hetty
Denen School. Het draagt de naam van
haar dochter en daar is het allemaal ooit
begonnen.

Hetty Denen school in 2012
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Verbonden met Sambeek
Hetty en de stichting zijn voor altijd verbonden met Sambeek. Hier werd ze geboren en ook de stichting. Voor Mientje is
het belangrijk dat de stichting actief blijft
doorgaan. Het bestuur is een aantal jaren
geleden uitgebreid met Huub en Maria
Janssen en Colette Ermers. Zo is er verjonging bijgekomen en hopen we dat de
stichting nog lang blijft voortbestaan.
Spontane acties, zoals kaartenverkoop,
babykleertjes naaien of een sponsorloop
zijn er vaak in het dorp. Bij feestelijke of
droevige gebeurtenissen wordt er ook aan
de kinderen in Zambia gedacht. Natuurlijk wil de stichting ook graag van zichzelf
laten horen.
Elke gift is welkom
Inmiddels is de stichting steeds actiever in
het werven van gelden bij bestaande fondsen. Zo proberen ze via aanvragen om
grotere giften binnen te krijgen. “We zijn
blij met elke gift van klein tot groot”, vult
Mientje direct aan. De jaarlijkse nieuwsbrief wordt bezorgd op veel mailadressen
en postadressen. Zo blijft de stichting
goed onder de aandacht en krijgen ze
steeds meer verschillende donateurs.
25 jaar bestaan
“We hadden prachtige plannen omtrent
ons 25 jarig bestaan. Joost kon helaas niet

HETTY DENEN

De schuur waar voorheen onderwijs werd gegeven
naar Nederland komen. Hij zou stoﬀen
tassen meenemen gemaakt door leerlingen in Chikupi, om hier in de Wereldwinkel te verkopen. We konden naamsbekendheid geven aan de stichting door
de vitrine bij de bibliotheek te vullen met
spulletjes, maar die was lange tijd gesloten.
Ook wilden we de samenwerking met de
scholen weer opzoeken. Helaas kon dit allemaal door corona niet doorgaan. Daarom gaan we nu als alternatief starten met
een online actie door in zes weken tijd,
wekelijks het verhaal van de stichting te
vertellen via Facebook, Instagram, mail en
post”.

Tot slot
Mientje wil graag het dorp Sambeek en
ook alle andere donateurs bedanken voor
alle belangstelling die er in de afgelopen
25 jaar is geweest en de vele bijdragen die
ze hebben mogen ontvangen. Hetty en
haar idealen blijven op deze manier altijd
voortleven, in Zambia maar zeker ook in
Sambeek.
Meer weten:
Kijk voor meer informatie op de website:
www.hettydenenzambia.com.
Bent u enthousiast geraakt en wilt u de
stichting steunen, dan verwijzen wij u
graag naar de website om gebruik te
maken van de button ‘tikkie’ of PayPal.
Wij danken u hartelijk hiervoor.

IN DE VOLGENDE UITGAVE
VAN ROND DE TOREN GAAN
WE ACHTER
DEZE
VOORDEUR
EEN KIJKJE
NEMEN
Viering 25 jaar Hetty Denen school in 2020
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