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had in 1990 een gemiddelde levensverwachting van 45 jaar. In 2016 is dat gestegen naar 62. In Rwanda zelfs van 34 
naar maar liefst 67 jaar in 25 jaar. Onderwijs: Het betreft hier onderwijsdeelname aan de basisschool. In 1990 was dit 
ongeveer 72%. In 2016 was dit 86%. Mobiele telefonie: Hier is het aantal abonnementen per 100 inwoners berekend. 
In 1995 was dit in Zambia 0 (in Nederland 3). In 2016 was dit in Zambia 72 (In Nederland 123).
Ook HDF heeft cijfers: In Shimabala stond rond 1998 een oude tochtige schuur met een rieten dak vol gaten, waar 
onderwijs werd gegeven aan circa 30 kinderen. Vijfentwintig jaar later staat er een mooi schoolgebouw waar  
ongeveer 1000 kinderen van onderwijs genieten. 
Helaas is er ook minder goed nieuws. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. 26 Miljardairs hebben evenveel 
als de armste helft van de wereldbevolking. Maar met optimisme blijven we ons inzetten voor HDF om zo de  
vooruitgang van de afgelopen 25 jaar te kunnen voortzetten. Helpt u (weer) mee?
Maria Janssen  

   - Herinnering aan Hetty -
Kerst 1994 waren wij, mijn vrouw Gerry en ik, op bezoek bij onze dochter Marike 
en haar man Ron in Philadelphia. We hadden samen met hen al een heel gezellige 
week beleefd, toen door de fatale melding van het dramatische ongeval van Hetty 
en Joost in Zambia de kerstboodschap voor de ouders, haar zussen en familie, ja 
voor iedereen veranderde in een afschuwelijke nachtmerrie. Daarna volgde het 
pijnlijke afscheid van haar in de parochiekerk in Sambeek, waarbij o.a. veel  
jongeren en vriendinnen haar met een rode roos begeleidden naar haar laatste 
rustplaats. De Duitse dichter Jean Paul zegt het treffend: “ De herinnering is het 
enige paradijs, waaruit wij mensen niet verdreven kunnen worden..” Zij leeft voort 
in de harten van haar dierbaren : dus al snel werd haar spirit en inzet voor de 
armen en vooral jonge arme kinderen in Zambia vertaald in een Stichting, die hen 

door onderwijs en goede zorg een perspectief op een betere toekomst probeert te bieden.
Zij leeft voort in de harten van haar dierbaren, die haar werk in deze stichting voortzetten en al vele grote projecten 
gerealiseerd hebben, o.a. de Hetty Denen School en de kliniek. Dit boeiende en succesvolle project heb ik altijd zowel 
in mijn werk (directie voortgezet onderwijs) als in andere functies zowel hier in Venray (Mondiaal Platform) als bij 
Cordaid enz. gepropageerd. Maar vooral haar man Joost als haar moeder Mien met haar dochters en vele vrienden 
en vriendinnen hebben dit project met liefdevolle ondersteuning door veel mensen succesvol gemaakt. Geen  
nationaal TV-project, maar de “stille kracht” van persoonlijke benadering en onbaatzuchtige uitstraling van het  
project spreken voor zich. Moge deze liefdevolle inzet van zovelen groeien en steeds meer effect hebben. Wanneer ik 
een rode roos zie of koop voor mijn lieve vrouw – die niet meer leeft - dan denk ik altijd in een flits ook aan Hetty. 
Ome Martin ( broer van Mien)

    - Weetjes - 
- De Hetty Denen Stichting bestaat dit jaar 25 jaar. Dit vieren we met extra activiteiten zoals tentoonstellingen van 
“Oude schuur tot school” in verschillende bibliotheken en tijdens de viering van Sint Jan op zondag 21 juni. Overige 
activiteiten kunt u terugvinden op facebook of via de website. Mogen we u ook verwelkomen op één van deze  
activiteiten?  
- Op 27 januari zijn de bestuursleden van het eerste uur welverdiend in de  
bloemetjes gezet i.v.m. het 25-jarig bestaan van de stichting. 
- Er zijn mooie Zambiaanse tassen te koop. Van stof en/of gerecyclede materiaal. 
Deze worden gemaakt op de beroepsschool in Chikupi die wij ondersteunen.  
Ze zijn te verkrijgen in de Wereldwinkel in Boxmeer en te bestellen bij de stichting. 
De eerste oplage is al uitverkocht. Half april komt de tweede oplage. Een mooi 
cadeau om te geven of voor uzelf! 
- Verder willen we iedereen bedanken die ook afgelopen jaar weer een bijdrage 
heeft geleverd aan de stichting!  
Hierdoor kunnen we mooie projecten blijven ontwikkelen in Zambia.  
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Kasenje Primary School, Kafue 
Dit project, dat in 2016 is opgestart, betrof het afbouwen van twee  
schoollokalen voor de jongste schoolkinderen van 6 jaar. In een later stadium 
is daar nog de bouw van een soort kluis voor het bewaren van de examens 
aan toegevoegd. In 2019 is dit project in goede samenwerking met de aan- 
nemer, de districtsinspectie van het ministerie van onderwijs en de school- 
leiding afgerond. De ruimtes zijn meteen in gebruik genomen. Zoals alle  
scholen had ook deze school middenin het stadje Kafue gebrek aan ruimte.

Chipwende kleuterschool
In 2019 is de bouw van een kleuterschool in Chipwende begonnen.  
Chipwende ligt ongeveer 50 km ten noorden van Lusaka in Chisamba District. 
De bouw is netjes binnen het tijdschema en budget gerealiseerd.  
Dit betekende dat met de Kerst de ruwbouw af was en in januari 2020, de  
afwerking is uitgevoerd. Het gebouw is geverfd, de vloeren zijn gelegd en recent is er een eerste bijeenkomst geweest om 
ouders te informeren over de aanstaande opening van de school. Ook is er een schooljuffrouw aangesteld. Er wordt nog 
gewacht op de schoolbankjes die door een lokale firma gemaakt worden. Daarnaast ligt er nog een aanvraag voor het 
slaan van een waterput. 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.

Chikupi Vocational Institute
Deze school verzorgt 1-2 jarige beroepsopleidingen voor middelbare schoolverlaters en is gelegen in het landelijke  
Chikupi, niet ver van de brede Kafue rivier. Het afgelopen jaar is hier een waterput en een irrigatiesysteem gerealiseerd. 
Hierdoor kunnen de landbouwstudenten meer verbouwen dan voorheen. Ook zijn er vanuit Nederland een onderwijs- 
trainer en een electrotechnisch specialist onder de vlag van IHC langs gekomen om de school te ondersteunen en  
reparaties uit te voeren. In november is de directeur Moses vertrokken en wordt zijn plaats tijdelijk ingevuld door Ueli 
en Anna, een Zwitsers vrijwilligerstel die al eerder actief waren in Chikupi. Wat nog wel heel leuk is om te noemen, is dat 
mooie en unieke tassen van chitenge stof, gemaakt worden door de confectiestudenten in Chikupi. Deze tassen zijn op dit 
moment te koop in de Wereldwinkel in Boxmeer en via de stichting! Alsook mooie, stevige tassen van gerecycled  
materiaal. 
 

Nega Nega Community
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 graanopslagschuur gebouwd. Een storm heeft in het vorige regenseizoen het dak eraf geblazen. Dit 
jaar is het 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.
Dan nog kort de groeten van twee projecten waar we het afgelopen jaar minder actief geweest zijn. Dr. Tembo van de 
Hetty Denen Kliniek en Principal Bernadette Mulemi van de Kanyama Shalom School doen de groeten aan allen die de 
stichting ondersteunen en drukken me op het hart dat er nog veel noden te lenigen zijn.

Namens bestuur Hetty Denen Stichting
Joost van Dijk
 

   - Woordje van een bestuurslid - 

Sinds 2 jaar ben ik bestuurslid van HDF. Als een van de eerste activiteiten ging ik naar de Partin-dag in Hilversum. Partin is 
een organisatie die stichtingen, zoals de HDF, ondersteunt en diens belangen behartigt en zij werkt o.a. nauw samen met 
Wilde Ganzen.
Terugkomend op Partin-dag was ik onder de indruk van het optreden van Charles Groenhuijsen, voorheen Amerika  
correspondent voor NOS en Nova, met een try-out van zijn theaterprogramma: Optimisten hebben de hele wereld.  En 
met reden. Het gaat beter in de wereld op velerlei gebied. Hierover vond ik het volgende: De vooruitgang van Afrika in 4 
kaarten, dat door RTL-nieuws vorig jaar werd uitgezonden. De cijfers komen van “De Wereldbank”. Deze wil ik graag delen.
Wat gaat er dan beter, met name in Zambia in de laatste 25 jaar? Kindersterfte: Het betreft sterfte van kinderen onder de 
5 jaar. In 1990 was dat 185 per 1000 kinderen. In 2017 was dat gedaald naar 70. Levensverwachting: Een pasgeboren baby 

Tsiku labwino (Goede dag in Nyanja), 
 
In de kleine dorpjes heeft door de tijd heen een behoorlijke verandering plaatsgevonden. De zongedroogde  
‘bakstenen’, gemaakt van bruin-rode termietenheuvelklei, hebben plaats gemaakt voor de hardere en bestendigere 
grijze cementblokken. Strodaken hebben plaatsgemaakt voor groene, blauwe, grijzen en rode golfplaten daken. Langs 
de weg maken akkers en velden steeds meer plaats voor moderne huizen. Deze zijn vaak ommuurd. Het beeld van de 
tandeloze grijns van een oude man die beeldend over vroeger vertelde is veranderd in het beeld van jonge  
mensen die wanhopig zoekend zijn naar een ‘raison d’etre’, een reden om te bestaan. Zij willen meedoen in de  
moderne wereld, een mobieltje, een auto, een baan, een mooi huis. Allemaal dingen die de rijkere stadse mensen uit 
Lusaka, die nu de mooiste stukjes grond in Shimabala aan het opkopen zijn, mee nemen naar het gebied. Vijfentwintig 
jaar geleden was dit puur landbouwgebied. Dagloners verdienden een paar kwacha per dag door hun diensten aan 
te bieden aan de paar grotere boerderijen die er waren. Tegenwoordig ben je in een half uurtje in Lusaka en word je 
alleen opgehouden door het tolstation dat ergens halverwege opgetrokken is. De druk van de immer uitbreidende 
miljoenenstad is duidelijk voelbaar. 
Vijfentwintig jaar is ook de tijd dat de Hetty Denen Stichting actief is. Ongelooflijk hoe snel die tijd toch al weer voorbij 
is gegaan. Eén ding is zeker; in Hetty’s naam is er veel bereikt en haar naam is onder andere voor altijd liefdevol  
verbonden met de Hetty Denen School in Shimabala. Tijdens een zeer recent bezoek aan de school hadden  
Mrs Malimba en de staf van de Hetty Denen School een mooie bijeenkomst georganiseerd om 25 jaar Hetty Denen 
stichting te herdenken, ontroerend. 
Tegelijkertijd proberen we dit jaar om ons grootste project 
ooit te realiseren. De school heeft de opdracht gekregen om 
ook de hoogste klassen voor 16 – 18-jarigen van het voort-
gezet onderwijs te gaan onderwijzen (zogenaamd Grade 
10 – 12). De al uitpuilende school heeft dringend extra 
lokalen nodig om dit te kunnen doen. Daarom proberen we 
dit jaar om de € 94.000 die hiervoor nodig is, met man en 
macht bijeen te brengen. Dit is ook het laatste jaar voordat 
Mrs. Malimba met pensioen gaat. Zij zou niets liever willen 
dan de school met een goed toekomstperspectief achter te 
laten zodat ze de volgende jaren goed vooruit kunnen. Ons 
enthousiaste bestuur is druk bezig met het organiseren van 
activiteiten hiervoor. Mocht u zelf een steentje bij willen 
dragen, letterlijk of figuurlijk, neem dan contact op met een 
van onze bestuursleden.
 

   - Projecten -

Hetty Denen School
Eind 2018 is het nieuwe sanitair gebouw gerealiseerd en in gebruik genomen. In 2019 is het de beurt aan de nieuwe 
schoolhal. Lang geleden (in 2004) was de fundering voor dit gebouw al gelegd. Toentertijd werd deze gebruikt voor 
het geitenproject. Er is gekozen om een aannemer dit project uit te laten voeren en dit was een goede beslissing en er 
is een prima prestatie geleverd. Eind maart 2019 is met de bouw van de schoolhal begonnen. De bouwvakkers  
hebben tot de oplevering in juli 2019 grotendeels gebivakkeerd op het terrein van de Hetty Denen School. Vrijwel 
alles werd daar pasklaar gemaakt en in elkaar gezet. Wij waren zeer ingenomen met de kwaliteit van het laswerk.  
Raamkozijnen en dakspanten werden ter plekke ingemeten, uit staal in elkaar gelast en geplaatst. De raamkozijnen 
zijn stevig gemaakt, zodat mogelijke inbrekers er hopelijk niet doorheen komen. 
In augustus 2019 heeft er een mooie openingsceremonie plaatsgevonden. Er waren hoogwaardigheidsbekleders, 

zoals de District Commissaris van Kafue, vertegenwoordigers van het 
Ministerie van onderwijs en ook de stichting was vertegenwoordigd.  
Er waren mooie speeches en er werd gezongen en gedanst. Het was 
een mooie dag! Het gebouw wordt multifunctioneel ingezet. Voor 
onderwijsdoeleinden zoals examens en klasruimte alsmede ook voor 
verhuur voor o.a. feesten en partijen. Bezoekers, zoals schoolhoofden 
van andere scholen, waren zeer onder de indruk van de hal, die ook 
gebruikt wordt voor leraren en managementtraining. Nu gaan we dan 
weer voorwaarts naar het volgende project en dat is de bouw van 4 
nieuwe klaslokalen. 
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had in 1990 een gemiddelde levensverwachting van 45 jaar. In 2016 is dat gestegen naar 62. In Rwanda zelfs van 34 
naar maar liefst 67 jaar in 25 jaar. Onderwijs: Het betreft hier onderwijsdeelname aan de basisschool. In 1990 was dit 
ongeveer 72%. In 2016 was dit 86%. Mobiele telefonie: Hier is het aantal abonnementen per 100 inwoners berekend. 
In 1995 was dit in Zambia 0 (in Nederland 3). In 2016 was dit in Zambia 72 (In Nederland 123).
Ook HDF heeft cijfers: In Shimabala stond rond 1998 een oude tochtige schuur met een rieten dak vol gaten, waar 
onderwijs werd gegeven aan circa 30 kinderen. Vijfentwintig jaar later staat er een mooi schoolgebouw waar  
ongeveer 1000 kinderen van onderwijs genieten. 
Helaas is er ook minder goed nieuws. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. 26 Miljardairs hebben evenveel 
als de armste helft van de wereldbevolking. Maar met optimisme blijven we ons inzetten voor HDF om zo de  
vooruitgang van de afgelopen 25 jaar te kunnen voortzetten. Helpt u (weer) mee?
Maria Janssen  

   - Herinnering aan Hetty -
Kerst 1994 waren wij, mijn vrouw Gerry en ik, op bezoek bij onze dochter Marike 
en haar man Ron in Philadelphia. We hadden samen met hen al een heel gezellige 
week beleefd, toen door de fatale melding van het dramatische ongeval van Hetty 
en Joost in Zambia de kerstboodschap voor de ouders, haar zussen en familie, ja 
voor iedereen veranderde in een afschuwelijke nachtmerrie. Daarna volgde het 
pijnlijke afscheid van haar in de parochiekerk in Sambeek, waarbij o.a. veel  
jongeren en vriendinnen haar met een rode roos begeleidden naar haar laatste 
rustplaats. De Duitse dichter Jean Paul zegt het treffend: “ De herinnering is het 
enige paradijs, waaruit wij mensen niet verdreven kunnen worden..” Zij leeft voort 
in de harten van haar dierbaren : dus al snel werd haar spirit en inzet voor de 
armen en vooral jonge arme kinderen in Zambia vertaald in een Stichting, die hen 

door onderwijs en goede zorg een perspectief op een betere toekomst probeert te bieden.
Zij leeft voort in de harten van haar dierbaren, die haar werk in deze stichting voortzetten en al vele grote projecten 
gerealiseerd hebben, o.a. de Hetty Denen School en de kliniek. Dit boeiende en succesvolle project heb ik altijd zowel 
in mijn werk (directie voortgezet onderwijs) als in andere functies zowel hier in Venray (Mondiaal Platform) als bij 
Cordaid enz. gepropageerd. Maar vooral haar man Joost als haar moeder Mien met haar dochters en vele vrienden 
en vriendinnen hebben dit project met liefdevolle ondersteuning door veel mensen succesvol gemaakt. Geen  
nationaal TV-project, maar de “stille kracht” van persoonlijke benadering en onbaatzuchtige uitstraling van het  
project spreken voor zich. Moge deze liefdevolle inzet van zovelen groeien en steeds meer effect hebben. Wanneer ik 
een rode roos zie of koop voor mijn lieve vrouw – die niet meer leeft - dan denk ik altijd in een flits ook aan Hetty. 
Ome Martin ( broer van Mien)

    - Weetjes - 
- De Hetty Denen Stichting bestaat dit jaar 25 jaar. Dit vieren we met extra activiteiten zoals tentoonstellingen van 
“Oude schuur tot school” in verschillende bibliotheken en tijdens de viering van Sint Jan op zondag 21 juni. Overige 
activiteiten kunt u terugvinden op facebook of via de website. Mogen we u ook verwelkomen op één van deze  
activiteiten?  
- Op 27 januari zijn de bestuursleden van het eerste uur welverdiend in de  
bloemetjes gezet i.v.m. het 25-jarig bestaan van de stichting. 
- Er zijn mooie Zambiaanse tassen te koop. Van stof en/of gerecyclede materiaal. 
Deze worden gemaakt op de beroepsschool in Chikupi die wij ondersteunen.  
Ze zijn te verkrijgen in de Wereldwinkel in Boxmeer en te bestellen bij de stichting. 
De eerste oplage is al uitverkocht. Half april komt de tweede oplage. Een mooi 
cadeau om te geven of voor uzelf! 
- Verder willen we iedereen bedanken die ook afgelopen jaar weer een bijdrage 
heeft geleverd aan de stichting!  
Hierdoor kunnen we mooie projecten blijven ontwikkelen in Zambia.  
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