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van praktijklokalen, de mogelijkheden voor de leerlingen naar de toekomst te vergroten. Het ondersteunen 
van vakopleidingen staat daarom ook op ons wensenlijstje.
Als stichting mogen we ons gelukkig prijzen met het gegeven dat onze voorzitter Joost al jaren werkzaam is 
in Zambia. Op deze manier zijn we erin geslaagd om een netwerk van betrouwbare partners op te bouwen, 
iets wat voor een project van levensbelang is. Door voortdurende wisselingen van partners blijft dit punt  
altijd actueel en zal het onze aandacht blijven vragen. Vanuit de lokale bevolking in Zambia weten ze de 
HDS inmiddels goed te vinden. Aan aanvragen voor nieuwe projecten geen gebrek dus. 
Al met al boeiende uitdagingen voor ons als bestuur die we graag met uw hulp kunnen/willen aangaan.
Als HDS met al zijn donateurs zetten we kleine stapjes. Wereldwijd worden er echter grotere stappen gezet 
dan algemeen gedacht wordt. Interessant om te lezen hieromtrent is het boek Feitenkennis van Hans  
Rosling. Wat mij betreft een aanrader.
Huub Janssen

   - Een Herinnering -
 

Dennis van den Hoven, maart 2022.
Mijn eerste contact met de Hetty Denen Foundation was als leerling op 
basisschool de Bolster. Mientje gaf hier een presentatie over de stichting en 
er werden acties georganiseerd om geld op te halen. Een van deze acties 
zorgde ervoor dat er ‘de Bolster’ voetbalshirts en ballen naar Zambia kon-
den gaan, om de kinderen daar te laten sporten op de Hetty Denen School.
Mijn ouders en ik hebben in de Schilderstraat jarenlang naast Mientje 
gewoond. Hierdoor was ik al iets meer op de hoogte van de stichting. Rond 

2016 ben ik op het idee gekomen om het verhaal van de stichting op film te zetten. Deze film is nog altijd te 
zien op de website. Voor mij was dit een van de beginselen voor het werk wat ik nu dagelijks doe. 
Tijdens de periode van het filmen kwam de website ook ter sprake. Uit interesse heb ik mezelf altijd bezig 
gehouden met het maken van websites. In mijn enthousiasme liet ik de mogelijkheden zien en in overleg 
met de stichting werd besloten om een nieuwe website te bouwen. Tot op de dag van vandaag werk ik nog 
met veel plezier op de achtergrond om de website te onderhouden en waar mogelijk nieuwe functies toe 
te voegen. 
Voorheen kwamen wij bijeen in de Schilderstraat totdat dit helaas niet meer kon vanwege de Corona be-
perkingen. Destijds na afloop vroeg Mientje mij altijd  “of ik er niet wat voor hoor te krijgen?”. Nee was dan 
altijd mijn antwoord, want ik wil dit graag vrijwillig doen! Toch lukte het mij nooit om het huis te verlaten 
zonder fairtrade chocoladereep.
Mocht u ooit tips of ideeën hebben voor op de website? Laat het ons weten via de mail in deze nieuwsbrief. 

   - Weetjes -
 
- Er zijn nog steeds mooie tassen te koop. Deze kunt u kopen in de Wereldwinkel in Boxmeer, maar zijn 
natuurlijk ook te bestellen bij de stichting
- De nieuwsbrief is ook dit jaar weer terug te vinden op de website: www.hettydenenzambia.com
- Dank aan iedereen die een bijdrage of steun levert aan onze stichting. Hierdoor kunnen we onze projecten 
voortzetten.
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Muli Bwanji, 
Het afgelopen jaar is er wat veranderd in Zambia. Het gezegde ‘de ochtendstond heeft goud in de mond’ is 
in Zambia vertaald naar een onverwachte politieke omwenteling die ‘the new dawn’ wordt genoemd.  
In augustus waren er verkiezingen waarbij de zittende president Edgar Lungu een grote nederlaag leed. De 
manipulatie die door de machthebbers voorbereid was om aan de macht te blijven, had geen enkele zin. 
Vooral de Zambiaanse jeugd was in onverwacht grote getale gaan stemmen voor de oppositie. Zij zagen 
geen toekomst, geen banen, geen hoop voor hun generatie en ondernamen actie. Zij stemden voor  
Hakainde Hichilema, die sinds 2006 iedere 5 jaar meegedaan heeft aan de verkiezingen maar iedere keer 
verloor, tot deze keer en nu de nieuwe president is. Met nieuwe energie gaan de burgers en de overheid 
de strijd aan om het land uit de neergaande spiraal te trekken. Voor het eerst in jaren worden achterstallige 
pensioenen uitbetaald, worden er grote aantallen nieuwe leraren opgeleid en wordt de corruptie aange-
pakt. Ouders hoeven geen schoolgeld meer te betalen want de president heeft verklaard dat scholing gratis 
moet zijn. Een goede zaak natuurlijk, helaas betekent minder geld ook minder middelen om goed onderwijs 
te geven voor de individuele scholen. Er moet veel gedaan worden. De armoede is flink toegenomen in de 
afgelopen 5 jaar. 

In deze nieuwsbrief vertellen wij u wat onze stichting het afgelopen 
jaar heeft bijgedragen aan het scheppen van kansen voor kinderen en 
jeugd in Zambia. We hebben in zeven maanden een nieuw schoolge-
bouw bij de Hetty Denen School gebouwd. Verder hebben we bij-
gedragen aan de uitbreiding van de lessen bij de landbouwschool in 
Chikupi. Met onze steun hebben ze kippenrennen kunnen bouwen om 
lokaal verbeterde kippenrassen te kunnen houden en dit in hun les-
programma op kunnen nemen. Verderop wat meer nieuws hierover.

   
De Hetty Denen School 
De rit vanuit Lusaka naar Shimabala waar de Hetty Denen School staat duurt een klein uurtje. Na de politie-
post bij het kleine dorpje Chilanga begint een heuvelachtig landschap dat in de droge tijd stoffig bruin/oran-
je van kleur is. Echter nu in het regenseizoen overheersen vruchtbare groene tinten en groeit en bloeit het 
dat het een lieve lust is. December 2020 ging Agnes Malimba, het schoolhoofd van pakweg de afgelopen 20 
jaar, met pensioen. Zij werd opgevolgd door Ireen Lungu waardoor een nieuwe bladzijde werd omgeslagen 
in de geschiedenis van de school. De Hetty Denen School is in de afgelopen jaren groter geworden en heeft 
nu een mandaat om een basisschool en een volledig middelbaarschool programma te verzorgen. De laatste 
3 jaar is grade 10-12 toegevoegd en het aantal leerlingen groeit snel. De naam van de school is nu officieel 
veranderd naar de Hetty Denen Combined School. Na de succesvolle (online) acties van 25 jaar Hetty Denen 
stichting in oktober 2020 was er voldoende geld bijeengebracht om een schoolgebouw van 4 lokalen en 
lerarenruimte te bouwen. Alle lokalen waren overvol, de middelbare school gebruikte lokalen van de basis-
school om les te kunnen geven, dus een nieuw gebouw was broodnodig. Eind augustus was het  
zover dat het nieuwe gebouw feestelijk in gebruik genomen werd. De burgemeester van de stad Kafue 
kwam het gebouw openen en er werd gesproken, gezongen en gedanst. Fijn om dit met en voor elkaar te 
kunnen realiseren.

 

Andere schoolhoofden uit de regio kwamen ook een kijkje nemen en 
waren enigszins jaloers op de faciliteiten van de Hetty Denen School. 
Op zich niet zo vreemd als je verhalen hoort over scholen waar les-
gegeven wordt ondanks dat een deel van het dak er door een storm 
afgeblazen is. Dus veel schoolhoofden grepen de gelegenheid aan om 
de behoeftes van hun school te delen. Ook de Hetty Denen School zelf 
heeft nog een aantal wensen. Er zijn namelijk geen klassen en labo-
ratoria om de praktijkvakken te onderwijzen. En er zitten nog steeds 
meer dan 50 kinderen in een klas opeengepakt. Dus ons werk is zeker 
nog niet ten einde maar we danken eenieder voor hun bijdrage en 
steun aan de stichting.

Chikupi  
We ondersteunen Chikupi Vocational Institute al een aantal jaren.  
Op Chikupi kun je leren om metselaar, timmerman, metaalbewerker, elektricien, boer of kleermaker te worden. 
Chikupi ligt in de vlaktes van de grote Kafue rivier, op het platteland en er is weinig werk. De school is de afgelo-
pen jaren goed gegroeid onder leiding van directeur Collins Mubanga. Er zijn momenteel zo’n 130 leerlingen.  
De school verzorgt éénjarige lesprogramma’s om vakkennis te ontwikkelen. Talentvolle leerlingen kunnen nog 
een tweede jaar doen om all round vakman of vakvrouw te worden. Enkele leerlingen hebben het zelfs al tot 
leraar op de school geschopt. Dit jaar is in de agrarische opleiding een vak toegevoegd om verbeterde lokale 
kippenrassen te kunnen houden en fokken. Dit zijn kippen die zowel vlees als eieren kunnen produceren maar 
minder intensief gehouden worden. Deze kippen scharrelen hun eigen kostje grotendeels bij elkaar en hebben 
minder inentingen nodig. 
Ook wordt er verder gebouwd op deze school. Leerlingen hebben het moeilijk om huisvesting in het dorpje 
Chikupi te vinden. Vooral de meisjes hebben het lastig wat ook hier en daar tot ongewenste zwangerschappen 
leidt, een onveilige situatie dus. Het afgelopen jaar heeft de school een gebouw neergezet waar de meisjes 
intern een kamer kunnen krijgen. Ze zijn nu ook bezig met de bouw om jongens huisvesting op de school zelf 

te kunnen bieden. Al met al goede ontwikkelingen. We stimuleren 
dat de school een reputatie opbouwt op het gebied van duurzame 
landbouw en het zelf kunnen maken van de gereedschappen die 
hiervoor nodig zijn. Een van de ideeën is om een landbouw dag te 
organiseren waarbij verschillende teams met elkaar een competitie 
aangaan op het gebied van kennis en kunde van duurzame land-
bouwpraktijken.
 

Nega Nega Community
In Nega Nega staat de graanschuur die de gemeenschap gebouwd 
heeft. Er is interesse van andere partijen om deze schuur te huren 

voor de opslag van graan, zaad en kunstmest. Helaas heeft de tropische storm Ana in januari weer een deel van 
het dak eraf geblazen. Gelukkig is dit de afgelopen weken door de Zambianen zelf gerepareerd. Verder wordt er 
een huisje bijgebouwd en een markt gecreëerd voor kleinvee met een verzamelingsstal. We hopen dat de lokale 
economie hiermee gestimuleerd wordt en de mensen toegang krijgen tot geld wat nodig is om zaad, kunstmest 
en gereedschappen te kopen. Dit project gaat erg langzaam en met hier en daar een tegenslag. Het is wel een 
voorbeeld waarbij de lokale bevolking zelf het heft in handen neemt om hun situatie te verbeteren.
  
  - Woordje van een bestuurslid -      
 
Inmiddels ben ik begonnen aan mijn 4de jaar als bestuurslid van De Hetty Denen stichting (HDS). In deze perio-
de zijn er verschillende grote en voor de stichting zeker uitdagende projecten de revue gepasseerd. Boeiend om 
dit als bestuurslid van dichtbij mee te maken. Zo zijn we er het afgelopen jaar met behulp van onze donateurs in 
geslaagd om de Hetty Denen school met 4 klaslokalen uit te breiden. Zeker de financiele steun van Wilde Gan-
zen mag hier niet onbenoemd blijven. We zijn er trots op dat de Hetty Denen school nu de opleiding kan verzor-
gen tot grade 10-12 (leeftijd 16 tot 18 jaar).  Aankomend jaar hopen we, door het ondersteunen van de bouw 
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