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Jaarverslag Stichting Zulu Aid 2015 
 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Zulu Aid. Via dit jaarverslag wil het 
bestuur van de Stichting publiekelijk verantwoording afleggen over de activiteiten die het 
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en de middelen die zijn ingezet om het 
stichtingsdoel te bereiken. Dit doel luidt: Het ondersteunen van de Hillcrest Aids Centre 
Trust in Zuid Afrika. Deze organisatie zorgt ervoor, dat mensen die leven met HIV en AIDS 
en/of mensen waarvan de familieleden leven met het HIV virus, toegang krijgen tot 
preventie, zorg, behandeling, economische steun, scholing en ondersteuning in de 
ruimste zin van het woord. 
De doelen die de Stichting heeft worden op verschillende manieren tot stand gebracht, 
o.a. door: 
 

 het verkopen van sieraden en andere producten (veelal gemaakt van kralen), die 
gemaakt zijn door mensen, die leven met HIV en verbonden zijn aan het Hillcrest 
Aids Centre, hierna aangeduid als HACT 

 het werven en inzamelen van geld via o.a. donaties, sponsoring, collectes, 
notariële schenkingen en legaten 

 het zelf, of samen met anderen, organiseren van bijeenkomsten, lezingen en 
andere activiteiten gericht op het promoten en informeren over het werk van 
HACT in KwaZulu-Natal 
 

Zo is er in 2015 ook weer heel veel gebeurd en hebben wij ook dit jaar weer onze beloften 
naar HACT kunnen waarmaken, mede dankzij de steun van velen van u, de 
ontwikkelingsorganisatie Impulsis, de reisorganisatie SRC, Stichting IBAFU, diverse 
fondsen, de inzet van de Dorpskerk in de Bilt en meerdere andere kerken. Ook de verkoop 
van sieraden liep weer geweldig. Het is fantastisch om te zien dat we ook dit jaar weer 
veel steun konden geven en op die manier konden bijdragen aan het werk van HACT.  
 
 

 Een overzicht van 2015 
 
Het jaar 2015 had weer een aantal mooie hoogtepunten in onze relatie met HACT. We 
noemen de marktdag in de Bilt, de inzet van “Plaats de Wereld” in Vries, het bezoek aan 
HACT door een groep betrokkenen 
(gevolgd door het werkbezoek door 
secretaris Aad van der Meer), diverse 
presentaties en vele andere momenten. 
Door het jaar heen werden op heel veel 
plaatsen, in totaal 30, verkopen 
georganiseerd waar de sieraden 
werden verkocht en informatie 
gegeven werd door Zulu Aid over HACT 
en de ziekte HIV en Aids. Op markten, 
maar ook  met presentaties in kerken 
en op andere locaties. Zo zijn er kerken 
bezocht in Bathmen, Zwolle, Goes, 
Krimpen a/d IJssel en Assen, en is er 
ook goed contact met de PKN kerk in 
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Oost Souburg. Bij “Plaats de Wereld” in Vries is er naast informatie ook deelgenomen aan 
een aantal activiteiten en acties. In het atelier zijn gedurende een half jaar prachtige 
producten gemaakt waarvan de opbrengst werd gedoneerd voor de groentetuinen van 
de grannies, basisscholen en middelbare scholen.  
Naast het verhaal en informatie is er ook 
altijd de verkoop van sieraden van Woza 
Moya waardoor de vrouwen en mannen 
een inkomen hebben en kunnen zorgen 
voor voedsel en onderdak. Veel sieraden 
werden verkocht bij de presentaties in de 
kerken, markten, evenementen, 
thuisverkoop en de diverse verkooppunten 
welke in 2015 weer werden uitgebreid.  
Ook vindt er verkoop plaats via de website 
www.zuluaid.nl  Dit jaar is er voor een 
totaal bedrag van € 17.526,10 verkocht. 
Andere inkomsten voor Zulu Aid komen 
van fondsen, collectes, giften, 
schenkingen, reisorganisatie SRC, de 
ontwikkelingsorganisatie Impulsis en 
enkele kleinere organisaties.  
Impulsis willen we hartelijk danken voor 
het vertrouwen en de bijdrage  van € 43.727,70. Mede hierdoor werd de fondswerving 
naar andere partijen gemakkelijker. Ook de reisorganisatie SRC, waarvan reisgroepen  in 
2015 bezoeken brachten aan het Hillcrest Aids Centre en een bezoek met maaltijd bij de 
grannies in de Vallei van de duizend heuvels, danken we hartelijk voor de bijdrage van € 
10.000,00 .  
Van de marktdagcommissie van de Dorpskerk in de Bilt ontvingen we voor het 4e 
achtereenvolgende jaar een geweldig deel van de opbrengst voor Zulu Aid, dit jaar was 
dat € 7.000,00  . Ook ontvingen wij een bijdrage van een anoniem fonds voor € 12.000,- 
en voor het eveneens vierde achtereenvolgende jaar een bijdrage van € 500,- van 
Stichting IBAFU. Ook “Plaats de Wereld” danken wij voor hun bijdrage en inzet als ook het  
gemeentekoor van de Immanuelkerk in de Bilt, de Leidse Studenten ecclesia, de diaconie 
van de PKN kerken in Assen en de vele mensen die in 2015 ons met eenmalige, periodieke 
en zelfs notariële schenkingen verblijdden.  
Hierdoor konden we in 2015 totaal € 89.227,70  overmaken aan HACT voor de 
verschillende programma’s. Een geweldig succes om dit met elkaar weer mogelijk te 
maken en op die manier het fantastische werk van die professionele organisatie, die zich 
inzet voor mensen in de knel die leven met HIV en/of Aids voluit te ondersteunen. 
Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd willen wij heel hartelijk danken voor dit 
geweldige resultaat. Ook mede namens HACT die via directeur Olivia Myeza op 
verschillende momenten en manieren hier elke keer weer hun waardering uitspreekt voor 
die geweldige bijdragen waardoor hun belangrijke werk kan worden voortgezet. 
Dit jaar kregen we een bijzondere uitnodiging aan het bestuur om de bruiloft bij te wonen 
van Nonhlanhla Khumalo en Sibusiso Mthethwa. Een groot voorrecht om daar deel van te 
mogen zijn. Sbu was in 2013 in Nederland geweest samen met Olivia en hebben tijdens 
hun bezoek een grote indruk achtergelaten bij de vele bezoeken gedurende hun verblijf. 
De dag voorafgaand aan de bruiloft is er een bezoek gebracht aan het Hillcrest Aids 
Centre waar we ons in de ochtend melden met zakken vol spullen. We werden zeer 
hartelijk ontvangen met o.a. liederen van de Woza Moya vrouwen. Na een bezoek aan de 
werkplaats en een rondleiding over het terrein kregen we van Olivia een duidelijke uitleg 
over de huidige situatie bij HACT. Daarna op weg naar de Ukasakwabasha Primary school 
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waar het werk van de diaconale reis werd bekeken en waar we met uitstekende en 
indrukwekkende zang en dans werden ontvangen door Mr. Musa Nyeti, een inspirerende 
man die samen met zijn team de school naar een hoger niveau brengt. Verder op weg 
naar een van de 40 granny groepen waar we weer hartelijk met Zulu dans en zang 
werden ontvangen. De prima verzorgde Zulu lunch smaakte uitstekend waarna we nog 
een goed gesprek hadden met de grannies (gogo’s) over hun dagelijks leven waarin ze de 
zorg hebben over groot aantal klein- en achterkleinkinderen. Met kleine inkomens staan 
ze er vaak alleen voor en HACT ondersteund hen met advies en diverse projecten. Op 
deze manier worden ruim 2200 grannies in 55 groepen ondersteund. Dansend en zingend 
werden we uitgeleide gedaan en gingen we terug naar het Hillcrest Aids Centre waar we 
nog de mooie winkel (merchants in marvels) bezochten.  
Het is goed om te vermelden dat directeur Olivia Myeza na lange onzekerheid over haar 
werkvisum nu toch een visum voor twee jaar heeft gekregen. Onzekerheid op dat vlak is 
dus uit de lucht.  
Tenslotte willen we in dit jaarverslag nog 
melding maken van ons eerste evenement in 
het kader van Wereld Aids Dag, dat we op 
dinsdag 1 december 2015 organiseerden in de 
Bilt. Een geslaagd en indrukwekkend gebeuren 
waar we in 2016 nog meer kracht en aandacht 
aan willen geven.  
Tijdens de 40 dagen actie van kerk in Actie is 
Zulu Aid één van de projecten geweest die 
landelijk in alle PKN kerken onder de aandacht is 
gebracht. Dit heeft geleid tot goede contacten 
die tot op de dag van vandaag nog doorlopen. Er is een speciaal filmpje gemaakt die in 
alle kerken te zien was en als je lid werd van Kerk in Actie ontving je een mooie ketting 
van Woza Moya.  
 

Het bestuur 
 
Afgelopen jaar is het bestuur zeer actief geweest zoals uit voorgaande opsomming is 
gebleken. Door deze inzet hebben we steeds meer mensen kunnen vertellen over het 
Hillcrest Aids Centre in KwaZulu-Natal en op die manier aandacht te vragen en krijgen 
voor ons werk ten behoeve van onze partner organisatie, het HACT om hun werk te 
ondersteunen. Dit jaar werden we zeer sterk ondersteund door de contacten met Impulsis 
en SRC. Dit gaat in 2016 anders worden en vraagt dus ook een aanpassing van het 
bestuur om de uitdagingen goed aan te kunnen pakken en te proberen de groei op een 
goede manier te kunnen blijven opvolgen. Hiervoor is aan het eind van het jaar besloten 
om Aad van der Meer aan te stellen als Bestuurslid Fondswerving. Zijn taak als secretaris 
zal met instemming van het bestuur in 2016 worden overgenomen door Henk van der 
Hoek, zodat Aad zich volledig kan richten op het werven van fondsen.   
De sieraden vergen veel tijd en aandacht, maar daar is een uitstekend systeem van 
inkoop, verkoop, registratie, voorraadbeheer en facturatie voor wat in prima handen is en 
aangestuurd wordt door Sandra de Vries in samenwerking met Teuni van der Meer. 
Voor de kascontrole maakten we ook in 2015 weer dankbaar gebruik van de heren Wim 
Catsburg en Maks Wartena en danken hen hartelijk voor de professionele en objectieve 
diensten. Als extra controle kregen we in juli 2015 een bezoek van Kik AA Accountants uit 
Groenekan. Impulsis eist een dergelijk onderzoek als extra controle bij grotere 
financieringen. De gehele inkomsten en uitgavenstroom van januari 2014 t/m juni 2015 
werd grondig gecontroleerd en een goedkeurende verklaring voor goed beheer kon 
worden afgegeven. Met gepaste trots namen we die in ontvangst. Dit maakte het voor 
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Impulsis mogelijk om ons over de gehele periode van hun financiering een afsluitende 
verklaring te geven waarin Zulu Aid bedankt werd voor de uitstekende afrekening en de 
informatie rond de uitgevoerde activiteiten en lange termijn effecten en impact daarvan.  
Ondanks zorgen om ziekte op persoonlijk vlak bij enkelen van ons in 2015 is het voor Zulu 
Aid weer een prachtig jaar geweest. 
 
 

Hillcrest Aids Centre 
 
In het algemeen gaat het goed met HACT is de conclusie, die bestuurslid Aad v.d.Meer 
stelde aan het eind van zijn intensieve, uitgebreide en verrijkende bezoek in September. 
Door de groei en hogere eisen aan de organisatie heeft men het afgelopen jaar toch wat 
uitdagingen gehad om de financiële en personele stabiliteit het hoofd te kunnen bieden. 

Voor een deel is dat opgelost, maar er 
moet nog veel werk verzet worden. Men 
maakt zeker positieve stappen vooruit, 
met name op het gebied van nieuwe 
aanstellingen ter vervanging van mensen 
die de organisatie na vaak vele jaren 
dienstverband in 2015, om goede 
begrijpelijke redenen, hebben verlaten.  
Ook zijn er serieuze uitdagingen door 
teruglopende inkomsten vanwege uit Zuid 
Afrika uit faserende donoren en minder 
belangstelling voor HIV en AIDS op de 
ontwikkelingsmarkt. HACT speelt op deze 

dreigende tekorten actief in en bezuinigt intern. De personeelswisselingen hebben positief 
effect omdat veel nieuwe mensen geselecteerd zijn op hun ervaring, kennis en 
persoonlijkheid en heel goed blijken te zijn…versterkingen dus. Nadruk in activiteiten wordt 
verlegd van zorg naar preventie, educatie en economische steun.  
De Respite Unit (de hospice en reactiveringsafdeling)  blijft echter het vlaggenschip met 
constante volle bezetting van de 24 bedden en een wachtlijst van tussen de 15 en 25 
mensen. Alles wordt in het werk gesteld om nieuwe fondsenverstrekkers te vinden. Aad 
heeft aangeboden hen daarbij te helpen en in Europa de markt te verkennen en 
mogelijkheden door te geven. 
De  algemene indruk van het bezoek van Aad is positief (in de goede zin van het woord). 
Het enthousiasme blijft er af stralen en je voelt de trots en betrokkenheid van de mensen. 
Het terrein aan de Old Main Road ziet er verzorgd en prachtig uit. De Respite Unit blinkt, 
de tuin ligt er mooi bij en de Memory Wall is prachtig gerenoveerd. De brieven die Hennie 
voor Sandra meenam uit de Drentse school die contact heeft met de Ukasakwabasha 
Primary school werden enthousiast ontvangen. Op hun beurt gaven ze twee enveloppen 
met brieven retour. Leuk om dit verder uit te bouwen. 
In al haar programma’s bij elkaar bereikte Hillcrest Aids Centre de volgende aantallen 
mensen: 

• Granny programma – 2200 vrouwen in 55 groepen 
• Respite Unit – 130 opnames per jaar. 30% van de mensen overlijdt in de Unit 
• Home Based Care programma 600 mensen 
• Peer education programma – 60 jongeren in training als leiders 
• Woza Moya – 300 sieradenmaaksters, 1000 ondersteunende leveranciers, 10 

trainers en vrouwen die producten produceren 
• Kinderprogramma – nu 400 kinderen 
• Schoolprogramma – life skils op primary schools – 500 jongeren 
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• Feeding scheme – 45 families tot 31 december 2015 
• Tweede hands kleding  scheme – 20 vrouwen 
• HIV testen en counseling 600 mensen per maand in de kliniek  

 
De visie van Stichting Zulu Aid is direct afgeleid van de visie van Hillcrest Aids Centre Trust 
die luidt – een praktisch antwoord willen bieden aan de grote bedreigingen van HIV en Aids 
in KwaZulu-Natal, de provincie met het hoogste HIV percentage (rond de 35-40%) van Zuid 
Afrika.  
 
De projecten die door het Hillcrest Aid Centre (HACT) worden uitgevoerd zijn: 
Scholing en bewustwordingsprogramma’s in de gemeenschappen - Deze projecten 
worden thuis en op scholen gegeven. 

Advisering en HIV/Aids testen - Testen 
worden vrijwillig aangevraagd waarna 
patiënten worden begeleid en 
geadviseerd. 
Thuiszorg - Verpleegkundigen zijn 
actief in de verschillende 
gemeenschappen thuis. 
Hospice – voor stervensbegeleiding 
en respijt - In het centrum is ruimte 
voor terminale patiënten die geen thuis 
of zorg hebben en op een waardige 
manier omgeven door goede zorg en 
liefde kunnen sterven. Door deze goede 

zorg gaat meer dan de helft van de patiënten zelfs weer voor een periode naar huis. 
Voedselbanken - Deze programma’s zijn voor mensen in crisis en niet om afhankelijkheid 
te creëren. Meestal duurt een persoonlijk programma ca. 6 maanden, waarna de persoon 
via een inkomensproject begeleid wordt naar zelfstandigheid en waardigheid. Toch stopt 
HACT met dit programma. Mensen uit het programma worden gestimuleerd om zelf werk 
te zoeken, mee te doen met het tweede hands kleding verkoop programma of in te 
stromen in het granny programma. 
Inkomens genererende projecten - Mensen die leven met HIV en Aids en naaste 
betrokkenen worden begeleid en ondersteund door zelfvoorzienend te worden. Hierdoor 
groeit hun zelfvertrouwen en wordt hun menswaardigheid en zelfrespect versterkt. 
Tevens geeft het voor hun familie hoop op een toekomst, hoe gering ook. Door hun 
producten te verkopen via het Hillcrest Aids Centre verdienen zij een inkomen voor 
zichzelf en de familie. 
Groentetuin projecten - Door het lesgeven in en ontwikkelen van kleinschalige 
groentetuinprojecten worden groentes verbouwd voor eigen gebruik of voor de verkoop 
zodat deze voor inkomen zorgt. 
 
Het HACT blijft goed communiceren en rapporteren naar ons, er is regelmatig telefonisch 
en mail contact. De communicatie is zeer open en op al onze vragen wordt ook zeer open 
gereageerd. Open, warm, wederzijds respect en waardering, proactief en transparant zijn 
kernwoorden voor de relatie tussen HACT en Zulu Aid en dat is zeer prettig. Zo blijven wij 
als Zulu Aid nauw betrokken en blijven we verbonden en proberen wij dat met 
enthousiasme en overtuiging over te dragen in onze promotie en wervingsactiviteiten. 
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Voorbij 2015   
 
Het komende jaar 2016 wordt weer een uitdaging om er met elkaar weer een mooi jaar 
van te gaan maken en zoveel mogelijk mensen te vertellen over Zulu Aid en HACT. Waar 
we het allemaal voor doen. 

• We gaan intensief aan de slag met promotie activiteiten en fondswerving 
• Verkopen van de mooie sieraden en draadproducten van Woza Moya via de 

website, markten, kramen en verkooppunten 
• Evenementen organiseren, zoals b.v. veilingen, Wereld Aids dag en 

promotiedoelen 
• Nieuwe website ontwikkelen, meer aansluitend bij deze tijd 
• Kerken informeren over ons en onze activiteiten, b.v. via nieuwsbrief en directe 

samenwerking (o.a. gericht op diaconale reizen) 
• Goede PR verzorgen via kwartaalbrieven, jaarverslagen, rapportage naar 

donateurs en partnerorganisaties, goed foldermateriaal en een actueel 
bijgehouden website www.zuluaid.nl  

• Het contact voortzetten met “Plaats de Wereld”, de organisatie voor 
Wereldeducatie en Inspiratie in  

• Contact leggen en onderhouden met grotere partijen die belangstelling hebben 
om ons te blijven of gaan steunen 

• Contacten uitbouwen met scholen met de bedoeling informatie te geven, 
uitwisseling tot stand te brengen en mogelijk hen tot actie en fondswerving te 
motiveren (bijvoorbeeld via sponsorlopen) 

• Uitwerken en afronden van een kant en klaar scholenplan met actiemateriaal, 
informatie en tips voor docenten 

• Stimuleren van mensen om donateur te worden of een notariële schenking te 
willen gaan doen 

• Intensief en regelmatig contact houden met de mensen van HACT. Via één 
werkbezoek per jaar, indien mogelijk, via regelmatig overleg over vorderingen, 
uitdagingen, plannen, rapportage en fondswerving opties 

• Contacten met het SRC voortzetten, zodat de bezoeken aan het Hillcrest Aids 
Centre in hun reizen blijft opgenomen 

 

Financiën 2015 
 
Voorlopige resultatenrekening Stichting Zulu Aid over de periode 01-01-2015 t/m 31-12-2015 
 
Kosten:     Opbrengsten:   

     
Sieraden inkoop  € 17.184,42 

 
Sieraden verkoop  € 17.526,10 

Stortingen naar Hillcrest  € 89.227,70 
 

Ontvangen Donaties € 7.596,72 

Diverse kosten  € 2.399,24 
 

Notariële schenking(en) € 1.090,00 

Folders / Website  € 826,00 
 

Inkomsten Impulsis 14/15 € 48.586,33 

Bankkosten  € 304,05 
 

Bijzondere donaties € 35.767,00 

Verzekering  € 131,76 
 

Bijdrage Impulsis 2015 € 7.500,00 

Kosten in- verkoop sieraden  € 989,34 
 

Rente spaarrekening (nog te 
ontvangen) 

€ 129,55 

     
Positief saldo € 7.133,19 

  
  

     
 

€ 118.195,70 
  

€ 118.195,70 

 

http://www.hillaids.org.za/
http://www.zuluaid.nl/
http://www.zuluaid.nl/
http://www.zuluaid.nl/
http://www.hillaids.org.za/
http://www.src-reizen.nl/


 

Jaarverslag Stichting Zulu Aid 2015 7 

 

 

Voorlopige balans Stichting Zulu Aid per 31 december 2015 

Activa     Passiva   

     
Rabo rekening courant € 10.275,82 

 
Inbreng eigen vermogen  
     Sandra de Vries 

€ 2.000,00 

Rabo spaarrekening € 22.234,66 
 

Inbreng eigen vermogen 
     Aad v.d. Meer 

€ 1.000,00 

Voorraad sieraden per  
                           31-12-2015 

€ 11.007,50 
 

Inbreng eigen vermogen  
     Marrie v. Walderveen 

€ 1.000,00 

Nog te ontvangen rente spaarrek. € 129,55 
 

Voorschot Impulsis 2015 € 12.500,00 

Nog te ontvangen ivm verkoop € 749,50 
   

   
Positief saldo t/m 2014 € 20.763,84 

   
  

 

 
  

 
Positief saldo 2015 € 7.133,19 

     
Totaal activa € 44.397,03 

 
Totaal passiva € 44.397,03 

     
Bestuursleden Stichting Zulu Aid 
 

• Sandra de Vries – voorzitter (Zuidlaren) – Mob: 06 29266213 
• Henk van der Hoek – secretaris (Rotterdam) – Mob: 06 11562315  
• Aad van der Meer – fondswerving (Bilthoven) – Mob: 06 51043060  
• Hennie Lubbers – penningmeester (Rolde)  
• Marrie van Walderveen – boekhouder (Groenekan)  
• Teuni van der Meer – bestuursadviseur (Bilthoven) 

 

Tenslotte  
 
We zijn blij om namens het bestuur dit verslag over het werk van Stichting Zulu Aid in 
2015 aan te kunnen bieden.  
We zijn velen van jullie veel dank verschuldigd voor de steun aan ons werk. Op allerlei 
manieren hebben kerken, scholen, organisaties, bedrijven en een grote groep donateurs 
ons gesteund en steeds weer verrast en ons een hart onder de riem gestoken met geld, 
waardering, gebeden en activiteiten.  
Zo mogen we doorgaan met onze rol in de strijd tegen HIV en AIDS. Een strijd die taai is 
maar gewonnen moet worden op weg naar een AIDS vrije generatie.   
Jullie support hebben we daarbij blijvend nodig nu we weer volop bezig zijn met alle 
plannen voor 2016 en later. Heel veel dank mede namens ons geweldige team. 
 
 
 
Zuidlaren,       Rotterdam,  
 
Sandra de Vries (voorzitter)      Henk van der Hoek (secretaris)  
 

 
 

 
Stichting Zulu Aid     Kamer van Koophandel nr: 50887270  
Ter Borch 5      e-mail: info@zuluaid.nl  
9472 RA Zuidlaren     Bankrekeningnummer: NL22RABO0157729613  

Fiscaal nummer: NL 822980125 
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