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De Derde Wereld
ligt even in Sambeek

Sambeek mag dan een dorp van bescheiden grootte in Oost-

Brabant zijn, dat wil geenszins zeggen dat er niet mondi-

aal gedacht wordt. Vooral met Derde Wereld-landen on-

derhoudt Sambeek veel directe contacten.

De stichting Hetty Denen is al enige jaren actief voor de

Zambtaanse jeugd en de werkgroep Ghana probeert het

lot van de allerarmsten in dat Afrikaanse land te verbete-

ren. In de gemeente Boxmeer bestaat sinds een aantal ja-

ren de stuurgroep Ontwikkelingssamen\ilerking en

Vredesbeleid. Deze geeft advies aan het gemeentebestuur

welke Derde Wereld-projecten in aanmerking kunnen ko-

men voor financiële ondersteuning door de gemeente Box-
meer. Daarnaast komt de stuurgroep met voorstellen hoe

de voorlichting over Derde Wereld-projecten in de ge-

meente Boxmeer het beste kan geschieden.

De stichting Hetty Denen, de werkgroep Ghana en de

stuurgroep presenteren zich tijdens het St. Jansweekend

op 20 en 2l juni met een aantal activiteiten. Verder zijn
dan ook de Wereld-winkel en de Mov-groep Sambeek

aanwezig en geeft BoxmerenaaÍ Motalib lVeijters infor-
matie over zijn project in Bangladesh. Het asielzoekers-
centrum aan het Vrijth of zet zrjn deuren voor belang-

stellenden open. Vluchtelingen spelen volleybalwedstrij-
den tegen Sambeekse teams. Kortom: in het St. Jans-

weekend is een stukje van de Derde Wereld even overge-

plaatst naar Sambeek.

Het Kloosterhuis (in het vroegere rooie nonnenklooster)

bestaat vijf jaar en houdt open huis. De KvO-Sambeek
bestaat zestig jaar en exposeert haar geschiedenis in de

ruimte onder de toren.

PROGRAMMA
Het programma voor de beide dagen ziet er als volgt uit.

Zaterdag 20 juni
14.00 uur: de toren kan beklommen worden; exposities

geopend; verkoop van St. Jansbrood en andere Sambeekse

artikelen. Groot ganzenbordspel voor de jeugd op het

kerkplein; volleybaltoernooi met spelers van vele natio-

naliteiten op het veldje van het Vrijthof; het asielzo€'
kerscentrum zet de deuren oPen.

77.00 uur: toren, exposities en verkoop gesloten.

18.00 uur: muzikale rondgang van harmonie Semper
Unitas door het dorp

18.30 uur: wijding van de St. Janskransen.

79.75 uur: zomeravondconcert door Semper Unitas,
afgewisseld met dansen door de jubilerende KVO.
Toren, exposities en verkoop van St. Jansbrood weer open.

27.30 uur: sluiting.

ZondagZljuni
10.00 uur: eucharistieviering
77.00 tot 16.00 uur: toren, exposities en verkoop geopend;

vervolg volleybaltoernooi op het Vrijthof, de deuren van

het asielzoekerscentrum staan weer open.

Verder: open huis in Het Kloosterhuis. De BLOS zendt

van 7I.00 tot 15.00 uur rechtstreeks uit vanaf het kerk-

plein, met veÍzoekplaten en korte interviews. Van 14.00

tot 15.00 uur is er een optreden van goochelaar Erwin,
clown Jorik en assistente Linda; ook leuk voor volwas-

sen kinderen.

Tijdens deze twee dagen is er weer volop gelegenheid om

St. Jansbrood en andere Sambeekse artikelen te kopen. Voor

de beklimmtng van de toren zijn de nodige veitigheidsmaat-
regelen getroffen. Tbch moeten we u erop wiizen dat de

beklimming geheel voor eigen risico is. Kinderen ionger
dan twaalf jaar kunnen alleen onder begeleiding worden

toegelaten. Om ons dorp er tijdens deze dagen feesteliik
uit te laten zien, wordt u verzocht de Sambeekse vlag uit te

steken.

Wilt u u\il auto tijdens de beide dagen niet op het kerk-
plein parkeren?Attijd grote belangstelling bii de St. Janskransenwiiding
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HETTY DE,NEI{STICHTING

Zakken cement voor de bou\il van een schooltje

Vorige maand waren Suzanne Denen en Joost van Dijk in
Zambia. In een aantal plaats en bezochten ze projecten die
daar met hulp van de stichting 'Hetty Denen voor Zam-
bia' worden gerealiseerd. -
"In Kafue bouwen bewoners van vier
dorpen op eigen initiatief een primary
school , zegmaar een basisschool", ver-
telt Suzanne Denen. "De kinderen die
nu naar de primary school elders gaan,

moeten erg ver lopen. Soms wel tien
kilometer of meer. Een aantal kinderen
gaat daarom maar helemaal niet. Door
de bouw van een nieuwe primary
school in Kafue moet het onderwijs be-
ter toegankeltjk worden."
Het fundament voor de school lager al
toen Suzanne Denen en Joost van Dtjk
daar waren. "Als straks het gebouw
klaar is, wil men er nog een kliniekje
brjbouwen. Of dat lukt, is mede afhan-
kelijk van geld en materialen die men
kan kopen." Door een gift van de Hetty
Denen-stichting was de lokale bevol-
king in staat zakken cement voor de
bouw van de school te kopen.
Fletty f)enen studeerde in i992 af aan cie Lancibouw-uni-
versiteit in Wageningen. De Sambeekse had een ideaal: ze
wilde in Zambra de voedselproductie gaan onderzoeken
en met haar deskundige adviezen verbeteren. In april 1994
werd ze samen met haar man Joost van Dljk door de Food
and Agriculture organization (FAo), een hulporganisatie
van de Verenigde Naties uitgezonden naar Zambia, met als
standplaats Kabwe. Terwrjl Hetty Denen met de lokale
bevolking overlegde over voedselvo oÍzrening en
voedselproductie maakte Joost van Dljk zich op allerlei
gebieden dienstbaar voor de plaatselijke bevolking. Het
thuisfront ontving veel positieve berichten over hun werk-
zaamheden. Maar in de kerstnacht van 1994 sloeg het nood-
lot toe. Bu een verkeersongeluk kwam Hetty Denen om
het leven.
om de idealen van de sambeekse levend te houden, werd
de stichting 'Hetty Denen voor zambia, opgericht. Hetty
Denen trok zich vooral het lot van de Zambiaanse kinde-
ren aan. Met haar activiteiten richt de stichting zrchvooral
op deze kwetsbare bevolkingsgroep . zo ondersteunt de
stichting een weeshuis en een huishoudschool met allerlei
kleinschalige projecten. Er zijn de afgelopen jaren al vele
vrachten met kinderkleding naar Zambia gestuurd.
suzanne Denen en Joost van Drjk bezochten vorige maand
ook Makeni primary school. "op die school zitten B64kin-
deren, waarvan die dag ongeveer de helft aanw ezig was",
vervolgt Suzanne Denen haar relaas. "We hebben tijdens
ons bezoek aan die school een kast, naaimachine, ketel,
pannen, bestek en scha,ren officieel overhandigd."
In twee weeshuizen overhandigden beiden een koffer met

kleertjes, schoenen, luiers en knuffels. "Tot slot gingen we

naar Cheshire homes, waar lichamelijk gehandicapte kin-
deren verblijven . Deze worden door hun omgeving vaak

verstoten. We hebben geld gegeven voor de aankoop van

aangepast tekenmateriaal. 'We hebben ook afgesproken dat

er op kosten van de stichting een loodgieter de waterlei-
ding van het zwembad komt nakijken. Het zwembad staat

al jaren droog, rraar is goed te gebruiken voor oefentherapie

en revalidatie."

Joost van Dijk overhandigt kinderkleren voor het Transit
House

Stichting Hetty Denen voor Zambia
p/a M. Denen-Kuijpers
Schilderstraat 5
5836 BD Sambeek
gironummer 2940996

GANZENBORDEN

Ganzenborden en lekkere hapjes

Op zaterdag 20 juni is er van 14.00 tot 17.00 uur op het
kerkplein een groot ganzenbordspel dat ontwikkelings-
samenwerking tot thema heeft. Leerkrachten van basis-
school De Bolster hebben het samengesteld. Alle kinde-
ren kunnen eraan meedoen. Er wordt een kleine bijdrage
van een gulden per kind gevraagd.
De opbrengst komt ten goede aan de diverse projecten voor
ontwikkel in g s- samenwerking.
Het asielzoekerscentrum aan het Vrijth of zetzaterdag van
14.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 16.00 uur de
deuren van het gebouw open voor belangstellenden. De
vluchtelingen maken zelf hapjes uit hun land van herkomst.
Op het grasveldje worden volleybalwedstrijden gespeeld.
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GHANA

Medische hulp aan de allerarmsten in Noord-Ghana

Enkele jaren geleden brachten Kees en Ria van Ham uit
Sambeek een bezoek aan Ghana. Zij kwamen in contact
met dokter David Abudulai die in de buurt van Thmale in
Noord-Ghana een eenvoudige polikliniek was begonnen.
Gehandicapten en werklozen die in Ghana zonder uitke-
ring moeten leven, konden daar wat medische verzorgirg
krijgen. Inmiddets komerr per dag zo'ntachtig tot honderd
patiënten naar de polikliniek. Er worden operaties uitge-
voerd en aan bijna honderd patiënten warïne maaltijden
verstrekt. Er zijn nu ongeveer vijfentwintig vrijwilligers
werkzaam in de polikliniek van dokter Abudulai. Buiten-
landse instanties en particulieren geven hulp in de vorïn
van geld, tijdelijke arbeidskrachten en goederen. De kli-
niek moet het doen zonder vaste subsidies of inkomsten.
In 1995 startten Kees en Ria van Ham een aantal acties
voor de kliniek van dokter Abudulai. Die brachten 40 dui-
zend gulden op. Daarmee konden onder andere medicij-
nen en koelkasten worden aangeschaft. Verder verrees er
een klein laboratorium voor onderzoek naar locale tropi-
sche ziekten. Dit jaar wil het Sambeekse echtpaar een flink
bedrag overïnaken voor de uitbouw van de eigen farm van
de polikliniek. Op deze boerderij wordt het voedsel ver-
bouwd en klein slachtvee gefokt voor de dagelijkse maal-
tijden. De aanleg van een goede waterput en de aanschaf
van landbouwgereedschap hebben prioriteit.
Volgens Kees en Ria van Ham gaat het om een zeer waar-
devol project. "Er wordt medische hulp geboden aan de

allerarmsten en gehandicapten in Noord-Ghana", leggen
ze uit. "Het project wordt geleid en uitgevoerd door Gha-
nezen. De vele vrijwilligers leren zinvol werk verrichten
in de kliniek en op de boerderij. Genezen patiënten, die
geen geld hebben om iets te kunnen betalen, kunnen hun
rekening vereffenen door werk in de gewassenteelt. En -
wat zeeÍ belangrijk is - er blijft geen geld aan de strijkstok
hangen. Alle giften worden rechtstreeks door de Witte Pa-

ters in Boxtel overgemaakt."

Dokter Abudulai in zijtt
kliniek in Noord-Ghana

Kees en Ria vnn Ham
Torenstraat 38, 5836 AM Sambeek, tel. 0485-575342
Eventuele gtÍten op girorekening 107.12.50
tnv Economaat Witte Paters, Boxtel
o.v.v. "Actie Dn David Abudulai"

KLOOSTERHUIS
Het Kloosterhuis zet de poort open
Deze maand is het vijf jaar geleden dat de
redemptoristinnen hun klooster aan de Grotestraat in
Sambeek verlieten. Sindsdien wordt het bewoond door
mensen die samen de stichting Het Kloosterhuis vorïnen
én door personen die gebruik maken van de gastvrijheid
die Het Kloosterhuis biedt. Doelstelling van de stichting is
het behoud van het gebouw in zljn maatschappelijke, cul-
turele en religieuze functie.
Op zondag}ljuni wil Het Kloosterhuis op feestelijke wijze
aandacht besteden aan het eerste lustrum. Van 11.00 tot
16.00 uur staat de poort open en is iedereen van harte wel-
kom om het feest mee te vieren.
In de prachtige kloostertuin is een terras \uaar u onder het
genot van koffie, thee of fris kunt luisteren naa.r diverse
muziekgroepen . Zo is er een optreden van The Jolly
Undertaker, van Kuulvoer en van een Afrikaanse
percussiegroep.
Voor wie meer wil weten over Het Kloosterhuis is er een

informatiestand waar onder andere de nieuwe brochure
verkrij gb aaÍ is. Op de veranda maakt een foto-
tentoonstelling op beeldende wrjze inzichtelijk wat Het
Kloosterhuis beoogt. Er staat daar ook een maquette die u
zelf kunt afbouwen. Vo or 2,50 gulden kunt u een dakpan
leggen. Door deze actie hoopt Het Kloosterhuis een deel
van het (echte) dak te kunnen vernieuwen. Elk uur is er
een rondleiding door een gedeelte van het gebouw en ui-
teraard is de tuin te bewonderen. U kunt uw kennis van de

omgeving testen in een qvtz over kloosters in de buurt. De
kinderen worden niet vergeten. Voor hen is er een span-
nende speurtocht door de tuin en een kleurwedstrijd.
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KVO

Expositie oYer diamanten KVO
Zestig jaar geleden werd in Sambeek de Boerinnenbond
opgericht. Het was een vereniging om boerinnen van die
tud wat ontspanning te geven en de mogelijkheid te bie-
den om diverse cursussen te volgen. Het initiatief kreeg
niet direct de steun van de toenmalige pastoor Jan van
Berkel. Hij was niet zo gecharmeerd van het idee een ver-
eniging voor vrouwen op te richten. Inspectrice Hoenselaar
van de Boerinnenbondcentrale in Tilburg echter wist alle
twijfels bij de geestelijke leidsman weg te praten.
Eerste 'roorzitster van de Boerinnenbond Sambeek werd
mevrou'iv Kusters-Broeknnans . Zij kcn bi3 Ce "oprichtings-
vergadering in april 1938 dertig leden begroeten. Tijdens
de oorlogsjaren lagen de activiteiten stil. In 1945 vond de
heroprichting plaats met Ínnevrouw C. van Os-van Bree
als voorzitster. Zlj leidde de vereniging tot 1966 en werd
toen opgevolgd door N. V/illems-van Hassem.
De jaren '60 brachten veel maatschappelijke veranderin-
gen. Het agrarisch karakter van veel plaatsen en ook van
Sambeek ging verloren, industrialisatie en verstedelijking
rukten op. Mede als gevolg daarvan werd de naam
Boerinnenbond gewijzigd in Katholieke Vrouwen-organi-
satie (KVO). Het was voortaan geen vereniging meer van
vrouwen uit de agrarische bedrijfstak; alle vrouwen kon-
den er lid van worden.
In 1977 kwam uit de KVO van Sambeek een volksdans-
groep voort, die tijdens het zomeravondconcert op zater-
dag 20 juni enkele dansen zal uitvoeren.
KVO Sambeek heeft sinds de heroprichting steeds tussen
de tachtig en honderd leden geteld. De laatste jaren komen
de leden elke maand een avond bij elkaaÍ. Ze volgen cur-
sussen, zoals pottenbakken, bloemschikken en boekbinden.
Ook worden er handwerktentoonstellingen, lezingen en veel
fietstochten georganiseerd.
Twee maanden geleden vierde KVO Sambeek onder lei-
ding van voorzitster Leny Laarakkers-Delpeut haar diaman-
ten jubileum. V/at deze vrouwenorganisatie in die periode
heeft meegemaakt, is te zien op een expositie die tijdens
het St. Jansweekend in de ruimte onder de toren wordt ge-

houden.

De ledenvan KVO Sambeek in het
jubileumjaar 1998

CLOWN

Grote show van goochelaar Erwin, clo\iln Jorik
en assistente Linda

Clown Jorik, goochelaar Erwin en assistente Linda

Wat zeker geen kind maar eigenlijk ook geen volwassene
mag missen, is het optreden van goochelaar Erwin, clown
Jorik en hun beider assistente Linda. Het drietal voert op
zondagZl juni van 14.00 tot 15.00 uur een grote show op
het kerkplein op. Alhoewel: er doet een clown mee. En
dan kan er natuurlijk wel eens iets anders lopen dan aan-

vankeltjk gepland. Maar goochelaar Erwin is er natuurlijk
niet voor niets. Waar het misloopt, weet hij met zijn onna-
volgbare kunsten altijd wel weer een oplossing te beden-
ken. En vlak assistente Linda niet uit. Ook die staat haar
vrouwtje.
Het optreden van Erwin, Jorik en Linda bevat een flinke
portie humor, waarvan het publiek met volle teugen zal
kunnen genieten. V/ie het niet gezien heeft, kan er niet over
mee praten en heeft dus heel wat gemist.
En wat zeer te prijzen valt in Erwin, Jorik en Linda: zij
treden belangeloos op voor het goede doel en dus is hun
voorstelling gratis.

COLOFON

Teksten: René Klaassen
Vormgeving & realisatie: Jos Kuijpers
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