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1. Ontstaan van de ‘Stichting Hetty Denen voor Zambia’  
Het ideaal van Hetty was om na haar afstuderen aan de Landbouw Universiteit in Wageningen af  
te reizen naar verre oorden en samen te werken met vrouwen en kinderen uit andere culturen.  
Ze was een idealiste; wist wat ze wilde en deed dit ook. Haar betrokkenheid was grenzeloos.  
 
Op kerstavond 1994 is Hetty op 27 jarige leeftijd overleden door een auto-ongeluk.  
Niet alleen haar leven verdween maar ook al haar idealen en dromen leken te verdwijnen.  
Tijdens haar begrafenis is een deel voorgelezen van haar verstuurde brieven aan de familie.  
Veel mensen voelden zich hierdoor aangesproken en gaven met gulle hand.  
Hierdoor werd het idee geboren om in 1995 de stichting op te richten.  
 
 
1.2 Visie 
Met onze (directe) manier van werken maken we op menselijke schaal, van Nederlandse 
gemeenschap naar Zambiaanse Community, een impact en zorgen voor een belangrijke verbetering 
van de leef- en leeromstandigheden van zoveel mogelijk Zambiaanse kinderen. 
 
 
1.3 Missie 
Onze missie is dat de lokale mensen hun eigen behoeftes en problemen het best in beeld hebben. 
Om vervolgens succesvol te kunnen zijn om deze problemen op te lossen moeten de mensen zich 
lokaal organiseren en samenwerken. Het is onze taak om in de gebieden waar we actief zijn in 
Zambia een netwerk van directe vertrouwenspersonen te creëren die aanvragen vanuit de lokale 
organisaties door te spelen naar ons in Nederland. Vervolgens zien wij het als onze taak om de 
mensen en organisaties die vrienden van de stichting zijn het verhaal van geselecteerde projecten te 
vertellen en daarmee de benodigde financiën bijeen te brengen. Door de financiële middelen ter 
beschikking te stellen kunnen de lokale Zambiaanse initiatieven sneller gerealiseerd worden en 
krijgen de mensen vertrouwen dat de toekomst maakbaar is en niet uitzichtloos. 
Een lange termijn doelstelling van de stichting is, het creëren van de mogelijkheid voor kinderen om 
onderwijs te volgen tot 18 jaar, waarvoor ze niet naar de grote stad hoeven af te reizen. En tevens 
een toekomstperspectief te kunnen bieden voor mogelijkheden tot een beroepsopleiding. 
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1.4 Onze manier van werken 
Onze stichting heeft de beschikking over een netwerk van contactpersonen en organisaties in 
Zambia. Via dit netwerk wordt informatie verzameld over projecten. In de loop der jaren zijn de 
bouw van een aantal scholen en klinieken mogelijk gemaakt in verschillende delen van Zambia.  
In 2010 is de keuze gemaakt om nieuwe projecten te beperken tot regio’s waar we al actief zijn.  
Het betreft de Kafue en Kabwe regio’s in Zambia.  
 
 

 
 
 
Projecten waar we bij betrokken zijn blijven we steunen waar mogelijk en nodig. Een lange termijn 
betrokkenheid vinden we belangrijk. We stimuleren de lokale organisaties om niet alleen afhankelijk 
van onze stichting te zijn voor het verkrijgen van financiën en ook actief bij anderen aan te kloppen. 
We zijn er graag in het begin al bij om een katalyserende functie te hebben.  
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2. Terugblik 2020 
In januari 2020 bestond de stichting 25 jaar. We wilden dit natuurlijk onder de aandacht van zoveel 
mogelijk mensen brengen. Het idee was om 25 uiteen lopende activiteiten te  organiseren in dit 
jubileumjaar. Het doel was aandacht voor de 25 jaar van de stichting en het inzamelen van geld voor  
het grote klaslokalen project bij de Hetty Denen School in Shimabala.  
Zo zouden we  presentaties geven, Rad van Fortuin spelen en de verkoop van vrolijke Zambiaanse 
tassen die door leerlingen van Chikupi Vocational Center gemaakt zijn . 
Eind maart zorgde corona voor een ongekende stilstand in de wereld en werden we met zijn allen 
veroordeeld tot virtueel samen zijn, virtuele acties en virtuele vergaderingen. 
 
Eind 2020 hebben we via de sociale media en onze website het 25 jarig bestaan van de stichting 
mooi vormgegeven. In vogelvlucht  hebben we de projecten van afgelopen 25 jaar tijd en de fases die 
de stichting heeft doorlopen met u gedeeld.  
Door het bestuur is hier hard aan gewerkt en we mogen met zijn allen trots zijn op het resultaat.  
Ook de gulle giften en de publiciteit als gevolg hiervan mogen niet onvermeld blijven. 
 
 
2.1 Hetty Denen school 
Eind mei 2020 had de stichting alle documentatie voor het nieuwbouw project van vier klaslokalen 
bij de Hetty Denen school op orde. Hier zitten inmiddels 1400 leerlingen op school! 
In eerste aanleg wilden we dit project eind 2020 gerealiseerd  hebben. Dit zou dan tegelijk zijn met 
de terugtreding van Mrs. Agnes Malimba als schoolhoofd vanwege haar pensionering. Zij is vanaf het 
ontstaan van de stichting een actief en betrokken contactpersoon voor ons geweest.  Gezien het feit 
dat er een groot bedrag bij elkaar gebracht moest worden ging eind 2020 helaas niet lukken.  
Met een grote inspanning van het bestuur  hadden we eind 2020 echter de benodigde fondsen voor 
de klaslokalen bij elkaar en is de bouw in januari 2021 van start gegaan. Deze verloopt erg 
voorspoedig. We  hebben er vertrouwen in dat de bouw in mei 2021 afgerond kan worden.  
Met recht kan dit een prestatie van formaat genoemd worden en we willen allen die hier op enige 
wijze aan bijgedragen hebben hartelijk bedanken. De school barstte werkelijk uit haar voegen en 
zeker met de van kracht zijnde corona maatregelen zijn de extra ruimtes zeer welkom om, met 
voldoende afstand van elkaar, meer leerlingen dan nu les te kunnen geven. 
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2.2 Buyantanshi Open Community Christian Schools (BOCCS) 
Een project wat we al 25 jaar trouw steunen in Kabwe: Buyantanshi Open Community Christian 
Schools (BOCCS). Dit wordt geleid door de uit Düsseldorf afkomstige Marcus Dieckmann.  
Zij hebben 8 scholen in de omgeving van Kabwe opgericht voor kinderen waarvan de 
ouders/verzorgers het normale schoolgeld niet konden betalen. Ze verzorgden onder andere een 
warme maaltijd voor alle weeskinderen op die scholen. In 2018 zijn een groot aantal van die scholen 
overgenomen door de overheid. Sindsdien concentreert BOCCS zich op de locatie Waya. 
De geschiedenis leert dat onze stichting de oprichting van die locatie in 2002 mede mogelijk gemaakt 
heeft en het gebouw dat wij destijds mede verbouwd hebben is nog altijd in goede staat.  
Een saillant detail is dat het eerste schoolgebouw in Waya eerst een kroeg was voordat het een 
school werd. Marcus vertelde dat het project zich nu ook meer richting gemeenschapsondersteuning 
ging ontwikkelen. De ‘wezen maaltijdservice’ wordt echter nog altijd uitgevoerd. 
 
 
2.3 Chipwende Nursery school 
In 2019 is de bouw van een kleuterschool in Chipwende begonnen. Chipwende ligt ongeveer 50 km 
ten noorden van Lusaka in Chisamba District.  
In het begin van het jaar werd verder ons kleuterschool project in Chipwende afgerond.  
Arie en zijn Zambiaanse vrouw Susan hebben de bouw nauwgezet begeleid en er daarna voor 
gezorgd dat de school in gebruik genomen werd. Een vrijwilliger uit de gemeenschap zet zich in als 

leraar. De schoolbankjes zijn door een lokale firma gemaakt..  

Het slaan van een waterput is het volgende doel wat gerealiseerd dient te worden.. Deze is o.a. nodig 
voor de sanitaire voorzieningen, veilig drinkwater en beregening van het gewas. 
Water moet nu over een langeafstand aangevoerd worden, dit gebeurt veelal in tonnen. 
 
 
2.4 Nega Nega 
We zijn sinds 2011 bij de Nega Nega community betrokken. In dit gebied is de armoede groot en er is 
weinig beschikbaar. Een aantal mensen in de gemeenschap hebben de handen ineen geslagen en 
met behulp van de stichting is er 2011 een gemeenschappelijke opslagschuur voor graan gebouwd.  
Een storm heeft in het vorige regenseizoen het dak eraf geblazen. Het is  gelukt om er een nieuw dak 
op te leggen en het gebouw in zijn geheel een stuk steviger te maken. Voor de lokale groep is het van 
belang dat ze hun voorraden op een goede en veilige manier op kunnen slaan. Er wordt nog verder 
gekeken om bij dit project een waterput te slaan en de voorraadschuur ook te gebruiken als 
handelsdepot, zodat er wat inkomsten gegenereerd kunnen worden. Daarvoor is het van belang dat 
er een huisje bij de schuur gebouwd wordt voor de beheerder. De start is gemaakt. 
 
 
2.5 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 hygiëne.  
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3. Organisatie stichting Hetty Denen voor Zambia 

3.1 Organisatiegegevens: 
Stichting Hetty Denen voor Zambia 
Schilderstraat 5 
5836 BD Sambeek 
The Netherlands 
 
Mail: info@hettydenenzambia.com 
Website: www.hettydenenzambia.com 
Telefoon: 0630087850 
 
KvK: 41085699 
Fiscaal nummer (RSIN): 8040.29.271 
 
Bankdetails BIC/ SWIFT: INGBNL2A 
IBAN: NL79INGB 0002940996 
 
Organisatie Nederland  
Projecten worden in het bestuur besproken en bij “adoptie” van een nieuw project wordt de 
optimale route bepaald om uitvoering mogelijk te maken. “Adoptie” betekent dat het bestuur besluit 
om financiële middelen hiervoor ter beschikking te stellen.  

 
Het bestuur bestaat uit 6 enthousiaste mensen. 
De bestuursleden krijgen geen vergoeding. 

o Dhr. Joost van Dijk (voorzitter)  
o Mw. Suzanne Denen (penningmeester )  
o Mw. Mientje Denen-Kuijpers (secretaris )  
o Mw. Colette Ermers-Veekens (bestuurslid)  
o Mw. Maria Janssen-Derks (bestuurslid)  
o Dhr. Huub Janssen (bestuurslid) 

 
Waar mogelijk tracht stichting Hetty Denen voor Zambia kosten te vermijden door te allen tijde 
sponsoring te vragen op bijvoorbeeld drukwerk, benodigdheden voor evenementen zoals vlaggen 
etc. Alleen hierdoor is het mogelijk om het volledige sponsorgeld te kunnen besteden aan onze 
doelstelling. 
 
 Het bestuur is verantwoordelijk voor: 
• Het selecteren van bestemmingsdoeleinden 
• Het begeleiden van projecten 
• Een gezond financieel beleid, waaronder het beheer van het vermogen, het opstellen van  
   een jaarlijks jaaroverzicht en goedkeuren. 

• Het organiseren van activiteiten om inkomsten te verwerven  
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4. Vooruitblik 2021 

 

4.1 Hetty Denen school Shimabala 
Afronding project bouw 4 klaslokalen. Insteek is dat de bouw in mei 2021 afgerond zal worden. 
Hierna zullen de klaslokalen voorzien worden van meubilair en verder noodzakelijke inrichting. 
 
4.2 Mount Makulu secondary school 
Verbetering van de huidige klaslokalen waarvoor de stichting een financiële  bijdrage zal leveren. 
 
4.3 Buyantanshi Open Community Christian Schools (BOCCS) 
Zij mogen ook in 2021 weer rekenen op onze jaarlijkse sponsoring voor het verstrekken van de warme 
maaltijden aan de weeskinderen. 
 
4.4 Nega Nega 
Voor de lokale groep is het van belang dat ze hun voorraden op een goede en veilige manier op 
kunnen slaan. Er wordt nog verder gekeken om bij dit project een waterput te slaan en de 
voorraadschuur ook te gebruiken als handelsdepot, zodat er wat inkomsten gegenereerd kunnen 
worden. Daarvoor is het van belang dat er een huisje bij de schuur gebouwd wordt voor de beheerder.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Graag willen wij iedereen bedanken voor de spontane acties en aandacht voor onze stichting het 
afgelopen jaar. Het was voor onze stichting een bijzonder jubileumjaar met geweldige resultaten! 
 
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. Nogmaals hartelijk dank! 
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5. Financiële verantwoording 

 

 

Stichting Hetty Denen voor Zambia 

Fiscaalnummer8040.29.271

JAARREKENING 2020 I. Balans Per 31 December 2020

31-dec-20 31-dec-19 31-dec-20 31-dec-19

BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR) BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR) BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR) BEDRAG (EUR)TOTAAL (EUR)

ACTIVA PASSIVA

IBAN NL79 INGB 0002 9409 96 3981,93 2.719,81€          Eigen Vermogen 12.722,79€            37.616,77€    

IBAN NL79 INGB 0002 9409 96 spaarrek. 252,98 10.002,98€        van Resultaat -8.487,88€            -24.893,98€   

TOTAAL (EUR) 4.234,91€       12.722,79€      4.234,91€               12.722,79€              

 

JAARREKENING 2018 II. Resultatenrekening over 2020

31-dec-20 31-dec-19

BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR) BEDRAG (EUR) TOTAAL (EUR)

INKOMSTEN

Giften van particulieren 17.741,00€        5.010,30€          

Giften van instellingen/clubs en scholen 38.950,46€        30.820,50€        

Interest -€                     7,97€                  

Som der Inkomsten 56.691,46€     35.838,77€      

KOSTEN

Administratiekosten/Fondsenwerving 1.376,34€          1.925,95€          

Project Kanyama School Meubilair 2.900,00€          

Project Hetty Denen School Shimabala 57.000,00€        21.999,30€        

Project Buyantanshi School (BOCCS) 1.800,00€          2.700,00€          

Kanyama Shalom School Huishoud lokaal 1.590,00€          

Project Kasenje School Afbouw lokalen 5.250,00€          

Project Chipwende kleuterschool 3.603,00€          14.600,00€        

Project Metaalopleiding Chikupi(5xB) 5.200,00€          

Project Nega Nega 2.917,500€        

Retour storting Ant. Metternich St. 1.650,00€          

Project Waterp. Mount Makulu Second. Sch. 1.400,00€          

Som der Kosten 65.179,34€     60.732,75€      

 

RESULTAAT (EUR) -8.487,88€      -24.893,98€     


