
 

         

25 jaar Hetty Denen Foundation in vogelvlucht 
Deel 4: De tijd van vele uitbreidingen 

 
We kijken terug op 25 jaar hard werken aan het verwezenlijken 
van vele projecten. Het geeft veel voldoening en trots om te 
beseffen wat we allemaal bereikt hebben in deze jaren. We 
hebben veel ervaring opgedaan en mede door de ups en downs 
veel geleerd.  
De kracht wat HDF zo sterk maakt, uit zich in meerdere 
punten: 
Ten eerste: echt elke cent van een donateur gaat naar de 
projecten in Zambia. Reiskosten, postzegels, enveloppen, 
etc. worden door bestuursleden zelf bekostigd.  
Ten tweede: we steunen vooraf geselecteerde projecten 
waarbij de toekomst gewaarborgd wordt door bijvoorbeeld 
de samenwerking aan te gaan met de overheid.  
Ten derde: we zoeken altijd een manier waarop de 
projecten door ons gevolgd en gestuurd kunnen worden. 
Zodoende blijven we betrokken bij meerdere projecten en 
dus ook bij de vele uitbreidingen hiervan.  
Wat voor u als donateur interessant kan zijn: onze stichting 
staat vermeld in de ANBI lijst. Dit betekent dat uw gift 
aftrekbaar is onder de geldende voorwaarden van de 
belastingdienst. Sinds 2009 hebben we een website waar 
o.a. deze informatie te vinden is. 
In 2010 zijn Mientje en haar dochters naar Zambia 
vertrokken om met eigen ogen te zien wat hun stichting daar 
bewerkstelligd heeft. Hieronder enkele citaten van de 
zussen. “Een bijzondere ervaring om  

deze reis samen met mama en de zussen Carin, Marga en 
Suzanne te mogen maken. Een reis waar we alle emoties 
hebben ervaren. Boosheid en verdriet om het verlies en 
gemis van onze zus Hetty. Dankbaarheid om samen het 
mooie land Zambia te kunnen aanschouwen. Ook een traan 
van blijdschap en trots om al het moois wat is gerealiseerd 
door de inzet van de lokale mensen, donateurs en HDF”.  
De vele uitbreidingen 
Doordat de ‘Hetty Denen school’ steeds meer 
aantrekkingskracht uitoefent op mensen in de nabijgelegen 
dorpen, groeit het leerlingenaantal op de school gestaag. 
Hierdoor werden er in 2005 nieuwe plannen gemaakt voor 
verdere uitbreiding van de school. Een extra schoolgebouw 
en lerarenwoningen was het volgende project. In 2007 is de 
ruwbouw hiervan voltooid. En in 2011 is er zelfs een 
bibliotheek bij de school gebouwd. De stichting heeft 
Engelstalige boeken kunnen verschepen naar Shimabala. En 
het is ons gelukt om de school te voorzien van internet en 
laptops. 
“Als we aankomen rijden bij de school staan Mrs. Malimba 
en de leerkrachten ons op te wachten. Een vreemd gevoel, ze 
zijn ons zo dankbaar. Het is dubbel. Voor ons een verdrietig 
moment maar ook een heel mooi vervolg door deze school te 
bouwen. Hierdoor zal Hetty voor altijd blijven voortleven en 
in onze harten zijn”. 

De situatie in 1996 was een kale vlakte met een oude tochtige schuur. Daar is in de afgelopen 25 jaar met de hulp van 
de HDF veel verandering in gekomen. Hieronder de plattegrond van de huidige situatie 
van de Hetty Denen School.  
 

   Eerste gebouw school gereed in 2001 
   Tweede gebouw school gereed in2004 
   Derde gebouw school. Gereed in 2008 
   Bibliotheek. Gereed in 2011 
   Lerarenhuisjes. De eerste gereed in 2011 
   Schoolhal. Gereed in 2019 
   Sanitaire gebouw. Gerenoveerd in 2019 
   Het nieuwe project: 4 nieuwe klaslokalen 

 

Ook de gezondheidskliniek in Shimabala is succesvol en blijft groeien. Inmiddels krijgen er ruim 7000 patiënten hulp. 
Er is behoefte aan een extra gebouw voor verloskunde. Hier kunnen vrouwen terecht voor zwangerschapscontrole en de 
bevalling. Een heuse kraamkliniek met consultatiebureau is gerealiseerd. Tevens is er door onze hulp elektriciteit 
aangesloten, een waterput geslagen en een pomp aangelegd.  
“Ongelooflijk, we rijden door de bush, heel af en toe een hutje, echt ‘of-road’ rijden, veel groen, het is regenseizoen. Ik kan 
niet begrijpen, dat je met zo weinig, zo ver van de bewoonde wereld moet leven….΅  

In 2010 werd de stichting in de plaats Nega Nega uitgenodigd. Een echtpaar zet zich samen met de plaatselijke 
gemeenschap in om ook daar betere voorzieningen te krijgen. Zij willen dit doen naar het model van de ‘Hetty Denen school’ 
in Shimabala. Ze hopen, maar verdienen ook onze steun. Onze ervaring in Shimabala heeft ons geleerd om in kleine en 
haalbare stapjes te werken. We starten met ondersteuning voor de fundering en vloer voor een loods, waar de oogst en 
materialen veilig in opgeborgen kunnen worden Dit om diefstal te voorkomen van deze waardevolle spullen. Gelijktijdig 
worden de fundering en vloeren voor de kliniek en huisvesting voor een dokter ondersteund door de stichting. 
“We worden in Nega Nega heel hartelijk ontvangen door alle mensen. Vrouwen vliegen om onze nek, schudden handjes en 
maken een joelend geluid. Mama wordt verwelkomd alsof ze de koningin is. Een hele aparte ervaring. De vergadering vindt 
plaats onder een grote boom. Mensen danken God dat hen dit overkomt”. 
 
Deel wederom deze berichten met uw kennissenkring en stimuleer iedereen om te DONEREN! Voor het nieuwe project is nog 
veel geld nodig. Namens alle kinderen in Zambia: Bedankt! Op naar week 5 van de geschiedenis. www.hettydenenzambia.com 


