
 

         

 

 

           

 

25 Jaar Hetty Denen Foundation in vogelvlucht 
Week 1: De start van iets moois! 
We gaan ruim 25 jaar terug in de tijd, naar 1994. Hetty reist samen met Joost af naar Zambia als 
ontwikkelingswerkster. Ze wil hulp bieden aan noodlijdende kinderen en vrouwen.  
Binnen een jaar komt hier abrupt een einde aan, Hetty verongelukt.  Bij haar uitvaart wordt met gulle hand 
gegeven voor de idealen van Hetty. Hierdoor ontstaat het idee om een stichting op te richten.  Bij de 
totstandkoming van de stichting, hadden de oprichters niet durven dromen dat ze zo’n wezenlijk verschil 
konden maken. | 
De start van iets moois! 

24 december 1994 - de dag van het overlijden van onze zus Hetty. 
Het leek onmogelijk om zonder haar door te leven, nooit meer samen met ons vijven te zullen zijn. 
Het is een ongelofelijk groot gemis. En wat had Hetty graag veel willen betekenen voor de mensen in Zambia. 
Een lichtpuntje in de afgelopen 25 jaar is de stichting waar dierbaren vanuit haar idealen werken. 
Bouwen van scholen en ziekenhuizen voor een betere toekomst, voor een sprankje geluk. 
Hetty zou trots zijn, trots op wat daarin is bereikt. 
Trots zijn ook wij als haar zussen op de ongelooflijk onvermoeibare en liefdevolle inzet van mama, 
Joost, Suzanne en anderen. Hetty haar naam zal in Zambia blijven voortleven! 
En wij hopen dat er nog veel moois voor vele kinderen in Zambia in het verschiet zal liggen. 
Voor altijd met ons vijfjes, in ons hart. 
De zussen van Hetty  
 
We nemen je op papier even mee naar Zambia: een land met een 
gematigd tropisch klimaat, een savanne landschap met goede 
landbouwgrond en delfstoffen zoals koper voor de export, 
Als we door de boomloze grasvlaktes rijden zien we groepen 
schoolgaande kinderen in uniformen langs de weg liften. Wetende 
dat er ook vele kinderen zijn waarbij de ouders dit uniform niet 
kunnen betalen en zij dus niet naar school kunnen gaan.  

Zo staat er in Shimabala, bij een boerderij waar veel 
landarbeiders werken, een oude tochtige schuur met een rieten dak 
waar de gaten in gevallen zijn. Een lichtinval waar Rembrandt 
jaloers op zou zijn. Hierin wordt door vrijwilligers lesgegeven aan de 
kinderen van de landarbeiders. Een andere school is er in de wijde omtrek niet te vinden.  
We ontmoeten Sonia, een gepensioneerde Engelse schooljuf die in Zambia woont. Zij wil samen met de 
Zambianen helpen de gemeente verder te ontwikkelen. Wij delen haar standpunt dat er een nieuwe school 
en goed onderwijsmoet komen. Hiermee start het eerste grote project van de stichting: meehelpen met de 
bouw van een school met drie klaslokalen, vier toiletten en een huisje voor de leraren.  
De start van iets moois! 
 
Ondertussen heeft de stichting ook contacten met weeshuisjes. Deze weeshuisjes worden veelal gebruikt als 
”doorstroom-huizen” voor kinderen die verwaarloosd, mishandeld, of in de steek gelaten zijn. Veelal komen 
deze kinderen direct of indirect bij de politie, welke ze vervolgens naar een weeshuis brengen. Het is niet de 
bedoeling dat de kinderen erg lang in een weeshuis vertoeven, maar de praktijk wil helaas dat sommige 
kinderen maanden en soms zelfs een jaar daar zijn.  
Als stichting ondersteunen we door het brengen van knuffels en kleding. 
Wederom de start van iets moois! 
Helpt u ons mee? Deel deze berichten met uw kennissenkring en doneer! Gebruik hiervoor de Tikkie of de 
PayPal link. Op naar week 2 van de geschiedenis. www.hettydenenzambia.com  


