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   - Donateurs aan het woord -

We zijn ‘vaste’ donateurs van de ‘S� ch� ng He� y Denen voor Zambia’.
Jaarlijks geven mijn vrouw en ik een aantal keren dona� es aan deze s� ch� ng voor de uitvoering van het 
geweldige werk dat zij in Zambia verrichten. Regelma� g kijken we op de website van de s� ch� ng en zien 
daar de foto’s en blijde gezichten van de mensen, als er weer een project opgeleverd wordt.
Maar veel belangrijker is natuurlijk het eff ect van die projecten. Veel kinderen krijgen eindelijk in goede 
gebouwen gedegen onderwijs en ook de medische aspecten voor een hele  grote groep mensen krijgen 
steeds meer aandacht.
Als donateur vinden we de kleinschaligheid van de projecten fi jn. Je ziet waaraan je dona� e besteed 
wordt, en de s� ch� ng legt daarvoor een duidelijke verantwoording af middels haar website en openbare 
(ook fi nanciële) jaarverslagen.
Het gee�  vertrouwen dat de gelden goed besteed worden.
Natuurlijk zijn er veel andere s� ch� ngen en fondsen die ook gelijksoor� g goede werk doen.
Onze keuze voor de ‘S� ch� ng He� y Denen voor Zambia’ is van meer persoonlijke aard. We waren erbij 
toen op kerstavond 1994 in de nachtmis bekend gemaakt werd dat He� y door een ongeluk was overleden. 
Dat er einde kwam aan het  leven van deze jonge vrouw die vol idealisme en gedreven een bijdrage aan 
een betere wereld wilde geven.
We vinden het heel mooi dat nu de naar haar vernoemde s� ch� ng deze idealen  probeert te 
verwezenlijken en ook de naam van He� y levend houdt. We wensen de s� ch� ng daarbij veel succes en 
blijven zelf nog een � jd donateur!

Gerrie en Jan Hooiveld

   - Weetjes -

• Vanaf dit jaar kunt u ook doneren via onze QR-code. Door deze code 
te scannen zijn dona� es eenvoudig te realiseren. 
(Natuurlijk is het doneren, op uw eigen vertrouwde manier, ook nog 
steeds mogelijk).

• Dit jaar was de He� y Denen School op tv! Tijdens een korte 
uitzending van Wilde ganzen werd teruggeblikt op ons laatste 
project van 4 klaslokalen. Hee�  u dit gemist? 
Terugkijken kan via de volgende link: h� ps://www.npostart.nl/VPWON_1338594

• We sponsoren nog steeds jaarlijks de BOCCS met een bijdrage voor maïsmeel.  
• Ook dit jaar hebben leerlingen van het Elzendaalcollege meegedaan aan de sponsorloop 

voor de He� y Denen s� ch� ng.
• Tot slot willen we nogmaals iedereen bedanken die op zijn manier een bijdrage 

of steun levert aan onze s� ch� ng. 
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Ili Che? Hoe gaat het? 
Jaar na jaar verstrijkt en ieder jaar zien we de He� y Denen school verder groeien en ontwikkelen. Daar 
hebben we vanuit HDF invloed op en zijn we erg blij mee. Er zijn ook dingen waar we geen invloed op 
hebben, althans niet direct. Een daarvan is de elektriciteitsvoorziening in Zambia. De ‘Zambezi rivier 
autoriteit’ houdt netjes de hoogte bij van het water in de rivier en in het stuwmeer dat “Lake Kariba” heet. 
Het water hee�  nog niet zo laag gestaan sinds de stuwdam is gebouwd in de 50-er jaren van de vorige eeuw. 
Een en ander had tot gevolg dat de generatoren uitgeschakeld moesten worden en er in één klap veel 
minder stroom beschikbaar is. Hoewel het bekend was dat dit moment zou komen, is het een groot 
onderwerp van discussie. Zelfs de president hee�  zich nu ook in de discussie gemengd en opgeroepen om 
ook andere manieren van energie opwekken te s� muleren en de wetgeving aan te passen aan de moderne 
technologie, zoals zonnepanelen en windenergie. Maar dat gaat nog even duren, dus is er grote vraag naar 
generators en zonne-energie systemen. 
De regering probeert serieus aan de weg te � mmeren met een agenda gericht op economische 
ontwikkeling. Meer banen, meer lokale industrie, meer landbouw, meer toerisme en ja, de mijnbouw draagt 
ook een grote steen bij. Hiervoor is een goed opgeleide jeugd van groot belang en zo komen we dan weer 
terecht bij het werk van onze s� ch� ng.
  
De He� y Denen School 
Ook in 2022 hebben we ons weer ingespannen om betere kansen voor kinderen in Zambia te creëren. In 
2021 hebben we de bouw van 4 klaslokalen mogelijk gemaakt. Hierna kwam al snel de vraag of er nog 
4 lokalen bijgebouwd konden worden aangezien het leerlingenaantal aanzienlijk door bleef groeien als 
gevolg van de gra� s onderwijspoli� ek van de overheid. Er is behoe� e aan lokalen voor prak� jkonderwijs. In 
Nederland hadden we het geluk dat door enkele gulle gevers een fl ink bedrag aan de s� ch� ng geschonken 
werd. Waardoor het mogelijk was om een plan te maken waardoor de nieuwe lokalen gerealiseerd kunnen 
worden. Aangezien de Zambiaanse kwacha sterker werd, kregen we minder kwacha’s voor de ingezamelde 
euro’s en werd het hele project een stuk duurder dan aanvankelijk gedacht. Ook het maken van afspraken in 
Zambia en het uitzoeken van een geschikte aannemer had wat voeten in aarde. Het opstarten duurde 
daardoor langer dan voorzien. Maar in november is er gestart met de bouw. Onder toeziend oog van de 
nieuwe schooldirecteur Eusebio Musute en de s� chter van de school, de ons welbekende Agness Malimba, 
werd de eerste spade in de grond gezet. De aannemer mr. Bwalya verzekerde ons dat hij zijn uiterste best 
gaat doen om het gebouw eind maart 2023 af te hebben. In 
eerste instan� e zullen twee van de vier lokalen volledig 
afgebouwd worden waardoor onze s� ch� ng meer � jd hee�  om 
geld in te zamelen om ook de laatste twee lokalen te bouwen. 
We werken wederom met Wilde Ganzen die voor iedere euro 
die wij weten in te zamelen, 50 cent bijlegt. Bij deze willen wij 
jullie, vrienden van de s� ch� ng, oproepen om een steentje bij te 
dragen aan de volledige bouw.

Chikupi Voca� onal College 
Chikupi Voca� onal College leidt schoolverlaters op tot vaklui op het gebied van (duurzame) landbouw, 
huizenbouw, elektrotechniek, kleding maken en metaalbewerking door middel van een 1-jarige opleiding. 
We steunen de school al een aantal jaren. Wellicht kent u wel de tassen die via de wereldwinkel in Boxmeer 
verkocht zijn die door jongeren van deze school van Afrikaanse chitenges (lappen) gemaakt zijn. Vanaf eind 

februari 2023 is een beperkte nieuwe collec� e tassen beschikbaar voor de verkoop. 
De opbrengsten gaan voor een groot gedeelte terug naar Chikupi en een restbedrag 
naar het He� y Denen schoolproject. Collins Mubanga, directeur van deze school 
herinnert ons nog al� jd aan de twee mooie weken die hij in Nederland hee�  door-
gebracht in 2014. Hij was toen in Nederland met een collega om verdere scholing in 
moderne lastechnieken te krijgen via onze s� ch� ng in samenwerking met partners. 
De school doet het goed. Sinds de laatste uitbreidingen is het aantal leerlingen 
toegenomen tot 140.

Mount Makulu Secondary School
Mount Makulu is een school in het zuiden van de hoofdstad Lusaka waar een 
groot tekort aan ruimte is. Eerder hebben we de bouw van twee lokalen ge-
steund en ook bijgedragen aan het realiseren van een duurzame watervoorzie-
ning. Dit jaar konden wij helpen om 150 bureaus te doneren aan deze school in 

Zambia. Bernade� e Mulemi, hoofd van deze 
school was erg dankbaar en nam meteen de 
gelegenheid om een nieuw verzoek te doen. 
Graag zou ze spor� enues aan willen bieden 
aan de teams die de school 
vertegenwoordigen in compe� � es met andere 
scholen. Dit zijn kinderen tussen de 14 en 18 
jaar oud. Dus als uw sportvereniging of school 

nog oude tenues over hee� , aarzel niet en neem contact op met één van onze bestuursleden.

   

    - Woordje vanuit het bestuur -    
  
Donateurs en een goed doel, je zou denken dat het zo eenvoudig is als 1 + 1 = 2. 
In werkelijkheid is het niet al� jd zo logisch. We willen graag uitleggen welke ac� es er voorafgaan aan het 
bereiken van het doel.
Vanuit Zambia worden er veel projectaanvragen voorgelegd aan HDF. Vaak meer dan dat wij als kleine s� ch� ng 
kunnen realiseren. Alle projectaanvragen worden door het bestuur beoordeeld aan vooropgestelde criteria. 
Denk hierbij aan punten als: voldoet het aan het bereiken van onze idealen, is het fi nancieel haalbaar en wie of 
wat gee�  ons vertrouwen dat dit project ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. 
Er volgen gesprekken in Zambia met onze contactpersonen aldaar en de mogelijke uitvoerders. De gemaakte 
off ertes worden voorgelegd aan het bestuur in Nederland. Vervolgens wordt er gekeken of er voldoende 
fi nanciële middelen in kas zijn. Zo niet, dan zal het bestuur kijken op welke manier er extra fi nanciële middelen 
verworven kunnen worden. Bijvoorbeeld voor het aanspreken van fondsen en Wilde Ganzen. 
Er wordt een projectaanvraag gemaakt, inclusief een fi nanciële onderbouwing. Als de fi nanciën gegarandeerd 
zijn, kan er gestart worden met de bouw. 
Het project wordt nauwgezet gevolgd door onze contactpersonen in Zambia. Wanneer het een groot project 
betre� , maken we een tussen� jds verslag ter verantwoording voor onze externe fi nanciële bronnen. Is de bouw 
klaar, dan wordt er een eindverslag gemaakt waarin verantwoording van het project wordt beschreven. 
Als s� ch� ng werken we met korte lijntjes. Deze zijn nodig om het project goed te laten slagen en indien nodig 
� jdig bij te sturen. We streven ernaar dat elke gedoneerde euro geheel besteed wordt aan de projecten in 
Zambia. Inzet van alle bestuursleden is op geheel vrijwillige basis, zij krijgen geen onkosten of 
reiskostenvergoeding. Dat maakt het in deze � jden niet al� jd makkelijk. Denk maar eens aan bankkosten. Voor 
elke betaling bij de bank worden bankkosten in rekening gebracht. Voor ons als bestuur de uitdaging om kosten, 
waar we helaas niet onderuit komen, zo laag mogelijk te houden. 
We beseff en dan ook al te goed hoe belangrijk donateurs zijn voor onze s� ch� ng. Daarom houden we jullie 
graag op de hoogte van onze ac� viteiten. We doen ons best om 
zoveel mogelijk PR te maken; in dorpsbladen, op Facebook, via de 
jaarlijkse nieuwsbrief en onze website. Dit jaar hebben we onze 
eigen QR-code kunnen verwezenlijken! Hierdoor zijn dona� es 
eenvoudig te realiseren.Op scholen promoten we de s� ch� ng om 
zo ook bij de jongere lee� ijdsgroepen dit mooie werk onder de 
aandacht brengen. Hee�  u nog ideeën, dan nodigen we u van harte 
uit om met ons mee te denken. Wij zijn enthousiast en zullen onze 
ac� viteiten komend jaar ook weer blijven voortze� en.
Via deze weg willen we iedereen die op enigerlei wijze zijn steentje 
hee�  bijgedragen in het afgelopen jaar, van harte bedanken. Ook 
mede namens de gemeenschap in Zambia.
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