25 jaar Hetty Denen Foundation in vogelvlucht
Deel 3: Geslaagd en niet geslaagd!
We zijn inmiddels met onze verhaallijn “25 jaar Hetty Denen Foundation in vogelvlucht”, beland in de periode vanaf
2002. Ook in deze periode houden wij ons actief bezig met projecten die te maken hebben met onderwijs en
gezondheidszorg. De Shimabala school is uitgebreid met nieuwe klaslokalen en lerarenhuisjes. De kliniek in Shimabala,
die bij de school is gebouwd, is in dienst getreden. Verder helpen wij financieel mee met de bouw van een
kraamkliniek in Chilanga. Allemaal projecten die super geslaagd zijn. Als dank heeft de Shimabala gemeenschap de
naam van de “Shimabala school” gewijzigd in “Hetty Denen school”. In een brief van het schoolhoofd Mrs. Agness
Malimba beschrijft zij haar dankbaarheid voor alles wat de mensen uit Nederland gedaan hebben. In deze brief wordt
Mientje Denen ook uitgenodigd om langs te komen en alles met eigen ogen te aanschouwen. Want, zo schrijft Mrs.
Malimba, aangezien de school de naam “Hetty Denen” heeft gekregen, zouden we elkaar moeten leren kennen zoals
familieleden; Mientje is de moeder van alle kinderen in de school. Een mooie bloemrijke manier om te bedanken.
Weet u het nog? De foto met de kinderen in uniformen uit
deel 1? Zij hebben geluk. Echter er zijn in Zambia ook veel
ouders die niet de middelen hebben om hun kinderen naar
school te laten gaan. Voor deze ‘uitvallers’ is er de
’Buyantanshi Open Christian Community School' (BOCCS)
opgericht. Dit type scholen zorgt ervoor dat kinderen een kans
krijgen om naar school te gaan en ze zo betere
ontwikkelingsmogelijkheden geeft in de maatschappij. Het
aantal straatkinderen wordt teruggebracht en weerhoudt ze
van criminaliteit. Ze bieden kinderen een min of meer normaal
gestructureerd leven. En tenslotte bieden ze hoop en plezier
aan de allerarmsten. De leraren zijn vrijwilligers van de
gemeenschap met een middelbareschooldiploma aangevuld
met een korte cursus. Wij ondersteunen BOCCS jaarlijks door
een bedrag te doneren waarvan maismeel gekocht wordt.
Onlangs heeft Joost (voorzitter van de HDF) een bezoek
gebracht aan Marcus, ons contactpersoon van BOCCS.
Hieronder een korte beschrijving:
Marcus ontving ons op de locatie Waya. De geschiedenis van
deze locatie is interessant. HDF heeft in 2002 een grote

bijdrage geleverd aan de bouw van de eerste twee lokalen
voor deze school. Waya is een zogenaamd ‘compound’ (arme
wijk) aan de rand van Kabwe. De school startte op een plek
waar een bar zat. De bar (‘beer hole’ genoemd) werd rigoureus
gesloten en op die plek werd de huidige school geopend.
Marcus vertelde dat van de 8 scholen die onder BOCCS vallen
in Kabwe, er 6 zijn overgenomen door de overheid. Wat zeer
positief is. De schoolgebouwen zien er mooi uit en vormen het
middelpunt voor de gemeenschapsontwikkeling. Van locatie
Waya, worden de maaltijden voor de wezen dagelijks naar de
andere scholen gebracht. Waya biedt onderwijs aan 350
kinderen uit kwetsbare gezinnen tussen de 6 en 13 jaar
(schooljaar 1 tot 7). Jaar 8 en 9 worden daar nu aan
toegevoegd. Ook wordt er aan een aantal kinderen een beurs
gegeven voor verdere studie. Er zijn momenteel 24 jongeren
met zo’n studiebeurs, waarvan er 6 aan de universiteit
studeren, 1 heeft er al zijn diploma behaald en is manager op
een grote boerderij. Het was een interessant bezoek en we
waren blij dat onze bijdrages een goede katalysator voor
Waya zijn en hebben gezorgd voor een goede start. Geslaagd!

Echter niet bij alle projecten hebben we de doelen behaald die we voor ogen hadden. Een
voorbeeld hiervan is het geitenproject. In 2004 hebben we in samenwerking met stichting
Heifer Zambia 100 geiten gekocht. Deze zijn aangeboden aan de school (20 geiten) en aan
de vrouwenclub van Shimabala (80 geiten). Er is voorlichting gegeven en we hebben mee
geholpen aan de bouw van een ‘voorbeeldstal’ bij de school zodat betrokkenen leren hoe
te zorgen voor deze dieren. Helaas waren na een jaar alle geiten verdwenen. Jammer: niet
geslaagd! Maar gelukkig hebben we hieruit onze leermomenten meegenomen voor de
volgende projecten. Het blijven monitoren van projecten op langere termijn is van
wezenlijk belang. En daarin slagen we als stichting zeker!
Tot slot willen we iedereen attenderen op een filmpje gemaakt door Hilde, de zus van
Hetty. Deze is te vinden op de website www.hettydenenzambia.com. Hilde schrijft: “Het filmpje ‘Ik denk aan Zambia’ is een korte
indruk van een indrukwekkende en levens veranderende ervaring, van mijn reis
naar Zambia in 2006. Kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde
behoefte om te spelen, te leren en te ontwikkelen... maar zeker niet dezelfde
kansen”.
Waardeert u ook deze serie: “25 jaar HDF in vogelvlucht” en wilt u meehelpen
om nog meer projecten te kunnen verwezenlijken?
Deel deze berichten met uw kennissenkring en DONEER! Namens alle
kinderen in Zambia: Bedankt!
Gebruik hiervoor de Tikkie of de PayPal link.
Op naar week 4 van de geschiedenis. www.hettydenenzambia.com

