
 

 
         

 
25 jaar Hetty Denen Foundation in vogelvlucht 

Deel 6: Samen zijn we sterk. 
 
Als stichting HDF zijn we in de loop der jaren meerdere samenwerkingsverbanden aangegaan. Natuurlijk is de belangrijkste 
samenwerking met de gemeenschap in Shimabala. De financiële steun voor projecten wordt aan deze gemeenschap geleverd 
in materialen. Hiermee kunnen zij zelf door eigen actieve inzet het project verwezenlijken. Op deze manier zijn we samen 
sterk. Dit is een samenwerkingsverband waarbij keer op keer veel dankbaarheid voor de betrokkenheid van HDF wordt 
getoond.  

Ook zijn we samenwerkingsverbanden aangegaan met partijen die samen met ons gelden bij elkaar sprokkelen. Denk 
bijvoorbeeld aan ‘Wilde Ganzen’; zij steunen overal ter wereld organisaties die met hun project de wereld een beetje mooier 
willen maken. Zo zorgen zij samen met ons voor een cruciale vooruitgang in het doorbreken van de armoede in Zambia. Een 
van de projecten, die we samen met ‘Wilde Ganzen’ hebben verwezenlijkt, is de bouw van de nieuwe schoolhal (2019) bij de 
‘Hetty Denen School’. Deze wordt reeds intensief gebruikt. ‘Wilde Ganzen´ zet onze €1, = om in €1,50 als er aan alle 
voorwaarden wordt voldaan. Dus dit is zeker de moeite waard en staan we samen sterk. 

Stichting ‘Pharus’ is opgericht door een familie die door hun goed lopende 
onderneming vermogend zijn geworden. Deze familie geeft een financieel deel aan de 
maatschappij terug door samenwerkingsverbanden aan te gaan. Een project dat we 
samen met ‘Pharus’ hebben kunnen verwezenlijken is de bouw van een kleuterschool in 
Chipwende in 2019. Veel jonge kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar konden niet naar 
school omdat de dichtstbijzijnde school ver weg was en er geen (geld voor) vervoer is. 
Hierdoor ontstond bij deze kinderen een leerachterstand.  
Met het project in Chipwende hadden we 3 doelen.  
1. Het creëren van de eerste kleuterschool in Chipwende.  
2. Zorg dragen voor een gezonde en plezierige leeromgeving voor jonge kinderen  
3. Het stimuleren dat kinderen na de ‘Nursery School’ doorstromen naar een ‘Primary 
School’.  
Het verzoek voor dit project was afkomstig van het echtpaar Susan en Ary, woonachtig 
in Chipwende. Susan kent dit gebied goed omdat ze lange tijd plaatsvervangend 
schoolhoofd is geweest in deze regio. Door hun aanwezigheid aldaar, hebben zij de 
bouw goed kunnen sturen en controleren. Mede hierdoor is het project in een relatief 
korte tijd gerealiseerd. Fijn om zien dat de drie gestelde doelen zijn behaald. Mede door 
een goede en kordate samenwerking waarin we samen sterk zijn. 
        BIS is de afkorting van: ‘Bureau Internationale Samenwerking’.  Zij zijn een platform voor stichtingen die werkzaam zijn in 
kleinschalige ontwikkelingssamenwerking. De HDF kan bij BIS terecht voor o.a. fondsenwerving. Ze denken op verzoek actief 
met ons mee in opties om projecten te financieren. Een project dat in samenwerking met BIS is gerealiseerd, is de bouw van 
twee klaslokalen bij de ‘Kasenje Primary school’ in het stadje Kafue. Bernadette Mulemi is het schoolhoofd van deze school 
en initiatiefnemer van dit project. Met haar hebben we al lange tijd goed contact.   
De ‘Kasenje Primary School’ is een overheidsschool, wat betekent dat de operationele kosten (o.a. boeken en salarissen) 
gedragen worden door het Ministerie van Onderwijs. Vanwege ruimtegebrek in de school, waren ze eerder al gestart met de 
bouw van twee extra klaslokalen. Echter het schoolbestuur had geen (financiële) middelen om dit af te kunnen maken. 
Zodoende hebben zij een verzoek voor ondersteuning ingediend bij HDF. Naast de bouw van de twee klaslokalen is er ook 
een ‘strong room’ gekomen. Dit is een kluis waar de examens bewaard worden. Die mogen natuurlijk niet uitlekken voor het 
moment daar is. Een mooi resultaat dat we in samenwerking  met BIS hebben kunnen verwezenlijken.  
      Bovenstaand een greep uit onze samenwerkingsverbanden. Allen even waardevol. Maar het meest waardevol voor ons, 
bent u! Zonder u zouden wij al deze projecten niet kunnen verwezenlijken. We hebben met u als geïnteresseerde  lezer/ 
donateur dan ook een zeer waardevol samenwerkingsverband, waar we een ieder zeer dankbaar voor zijn. We hopen dat 
deze samenwerking nog lang mag duren.

In ons volgende en tevens laatste deel nemen we u mee in ons enthousiasme voor het nieuwste project dat we dolgraag 
willen verwezenlijken. Namelijk uitbreiding van de ‘Hetty Denen school’ in Shimabala met 4 klaslokalen om onderwijs te 

kunnen geven voor 16 tot 18-jarige; de ‘Senior Secondary School´ oftewel de middelbare school.  
Voor dit project zijn er nog veel donaties nodig! Mogen we op uw steun rekenen? 

“De muziek klinkt goed 
Als iedereen meedoet. 

Deelnemen, 
Daar gaat het om! 

Wie meedoet, raakt betrokken, 
Wie meedoet zal zijn plaats vinden” 


