
 
    
    
 
 
 
 
 
 
Oprichtster en Voorzitter Sandra de Vries is overleden 

Op Zaterdag 17 Juni is de oprichtster en voorzitter van Stichting Zulu Aid overleden. Vanaf het moment dat zij haar 
eerste ketting van Woza Moya ontving is ze geïnspireerd en betrokken geraakt bij de mensen die deze mooie 
producten maken. Zij heeft zich vele jaren met heel veel enthousiasme en motivatie ingezet om deze sieraden onder 
de aandacht te brengen via webshop, markten,  bijeenkomsten e.d.  Altijd met informatie over de achtergrond van 
de woon- en leef situatie van de maaksters en makers in het gebied van de 1000 heuvels in Kwazulu Natal bij 
Durban in Zuid-Afrika. In een gebied waar veel mensen geconfronteerd worden met de gevolgen van HIV en Aids. 

Wij verliezen in haar een warme persoonlijkheid, die met heel veel passie, motivatie en actie betrokken was in ons 
bestuur en daar krachtig richting aan gaf. Wij zullen met liefde aan haar denken. 

Diaconale Reizen 

 
De diaconale reis naar Hillcrest Aids Centre in Zuid Afrika is weer voorbij. Na een geweldige reis zijn we, 20 mensen 
van de PKN kerken uit de Bilt, vrijdag 12 mei j.l. behouden terug gekomen. Vol van ervaringen, vol van indrukken en 
vol van verhalen. We zouden het iedereen gunnen om een aantal weken bij die geweldige diaconale partner Hillcrest 
Aids Centre te zijn. ‘Er zijn voor elkaar’ in de praktijk wordt door Hillcrest Aids Centre helemaal waar gemaakt. Vanuit 
het geloof en op basis van onvoorwaardelijke liefde zijn ze er op allerlei manieren voor mensen in de knel die leven 
met HIV. Op scholen geven ze honderden kinderen les via positieve levenslessen en trainen zij krachtige leerlingen 
om een rolmodel te zijn in goed gedrag, het gebruiken van je talenten en een voorbeeld voor de hele klas te zijn.  
Peer education heet dat en het slaat aan. Hillcrest steunt oma’s die hun kleinkinderen opvoeden, geeft economische 
steun en werk aan 300 moeders die daarmee het hoofd boven water kunnen houden, vangt kwetsbare kinderen op 
via een vorm van naschoolse opvang, runt een hospice/respite unit voor 24 patiënten en is er zo bij elkaar voor 
duizenden mensen in de strijd tegen HIV en Aids. 
Op allerlei manieren hebben we hier een bijdrage aan mogen leveren. Van onze bijdrage werden 20 naaimachines 
gekocht voor de oma’s (grannies) die daar na training belangrijke inkomsten mee kunnen verdienen, we hielpen met 
de verbetering van de tuin waaruit Hillcrest planten verkoopt voor hun eigen inkomsten, 12 leden uit de groep 
maakten een prachtig mozaïek van 2 meter bij 1.50 meter met het logo van Hillcrest Aids voor op de muur van de 
organisatie. Twee levensechte giraffes werden er door ons geplaatst en de entree van de organisatie verfraaid. Dit 
alles ter vergroting van de klandizie voor de winkel en het tuincentrum dat men meer winstgevend wil maken om 
meer zelfvoorzienend te zijn. Dat is heel hard nodig nu Hillcrest Aids voor haar werk onder grote financiële druk staat 
door het moeten stoppen van enkele donoren. 
Hoogtepunten van de reis waren een bezoek aan het strand met de acht minst zieke patiënten van de Respite Unit. 
Uniek, leuk, bewogen en hartverwarmend want voor deze mensen was dit bezoek uniek en onvergetelijk (en voor 
ons ook). Ook het evenement van en voor 1000 oma’s (gogo’s) waarin zij zich meten met sport en spel was een 
hoogtepunt. De Gogolympics heet dat en het was prachtig om te zien en mee te maken. Binnen twee uur smeerden 
en belegden we voor dit evenement maar liefst 4000 boterhammen in twee Biltse productielijnen. Aan het einde 
kregen we nog een waarderingsprijs voor onze aanwezigheid. Heel bijzonder deze dag van hardlopen, bal 
doorgeven, voetbal en allerlei dans en spelen. We droegen hier vanuit een deel van onze gift ook aan bij.  
De vier jongste leden van de groep knapten de memory wall, de muur achter de respite unit met herinnerings-
tegeltjes van alle overleden mensen sinds 2008, geweldig mooi op. Wat een verschil en wat een groei in 
waardigheid. Zo vertrokken we, na een mooie korte vakantiereis door Zuid Afrika, weer met Hillcrest in ons hart als 
verrijkte mensen. Deze ervaringen neemt niemand ons ooit meer af. Zo mochten 20 mensen deze geweldige 
gezamenlijke ervaring hebben. Dankbaar mogen we hierop terug kijken. Een reis met een gouden rand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de groep -   Aad van der Meer (reisleider) 
 

Met onze Crowd funding actie “Adopteer een Bed” hebben we al een bedrag 

van €  2.697,- ingezameld.  
Van harte bevelen wij de actie bij u aan om het gestelde doel - twee bedden 
financieren in de Respite Unit van het Hillcrest Aid Centre – te halen. 

“Adopteer een Bed” 
 

Via doneeractie.nl kunt u een bijdrage leveren. 
 

https://www.doneeractie.nl/adopteer-een-bed/-202 

Stichting Zulu Aid 

 
24 Juni   Zomermarkt Zorgcentrum “de Vier Gravinnen” in Tiel 
  1  Juli   Zomerfair “de Schaapskooi” in Bilthoven 
  9  Juli   PKN Kerk Zuid-Beijerland presentatie HACT Zomerproject 
11  Juli   Presentatie Zorgcentra “Huis van Buren / Oranjehof” in Buren 
   5 Aug   Markt van “Melk en Honing” in Zuidlaren 
   5 Aug – 25 Aug    Diaconale reis van de PKN kerk in Oost-Souburg naar Hillcrest Aids Centre 
   9 Sept    Marktdag de Bilt 
 
SRC Cultuurvakanties, src-reizen.nl , die het Hillcrest Aids Centre al sinds 2014 ondersteunt, organiseert een prachtige 
reis door Zuid Afrika waar u diverse hoogtepunten bezoekt.  Een indrukwekkend bezoek aan Hillcrest Aids Centre en 
aansluitend een onvergetelijke lunch bij de grannies in de vallei is bij de reis inbegrepen. 
 
Via de website van Stichting Zulu Aid, zuluaid.nl kunt u informatie vinden over ons werk en mooie sieraden bestellen die 
gemaakt zijn door Woza Moya. Mooie mensen in het Hillcrest Aids Centre. 
 
Stichting Zulu Aid  
e-mail:  info@zuluaid.nl    
Bankrekeningnummer: NL22RABO0157729613  

 
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen. Stuur dan een reply op deze mail met als onderwerp “afmelden nieuwsbrief” 
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