
 
 
Jaarverslag 
 

Het bestuur van de Stichting Zulu Aid is zeer verheugd om u hierbij het Jaarverslag van 
2015 te kunnen aanbieden. Hierin 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.  
Wij hopen dat u met plezier kennis neemt van dit verslag.   
                                                                

Bezoek Hillcrest Aids Centre (HACT) 
 

Vanuit Nederland zullen twee verpleegkundigen, Evelyn Bontsema en Wilma Treffers, vanaf 5 april gedurende 
3 ½ week werkzaam zijn in het Respite Centre in het Hillcrest Aids Centre en daar hun kennis en ervaring 
inzetten in de ondersteuning van de patiënten. Naast hun inzet hebben zij ook een sponsor actie opgezet om 
het HACT financieel te ondersteunen en voor dat ingezamelde geld een goede bestemming te zoeken samen 
met het HACT. Wij als bestuur vinden dit initiatief zo bijzonder, dat wij hebben besloten om het met deze actie 
ingezamelde geld te verdubbelen, met een maximum van € 1.500,-, zodat zij met een zeer mooie bijdrage het 
HACT financieel kunnen ondersteunen. Wij wensen hen veel succes. 
 

Gogo van het jaar 2015 
 

"Ik voel me niet meer alleen met mijn problemen"  
 

Vijfenzestig jaar oud Gogo (oma) - Lamilwe - groeide op in grote 
ontberingen aan de zuidkust van KwaZulu-Natal. Haar verhaal is een 
typisch voorbeeld van veel van de Gogos betrokken bij Granny Support 
Programme gerund door het HACT, maar Lamilwe heeft een heel 
bijzondere element om haar verhaal - vorig jaar werd ze gekroond tot 
Gogo van het Jaar. 

 

2016 Gogolympics  
 

Meer dan 2000 Gogos uit de vallei van de 1000 heuvels zijn in 
training voor de zesde jaarlijkse Gogolympics. Het evenement zal 
worden gehouden op Molweni Sports Ground, op vrijdag 22 april, 
waarbij gogos (oma’s) van tien gemeenschappen zullen concurreren. 
Het evenement is een weg voor het selecteren van gogos om te 
spelen in de Gouden Spelen - en dat is een nationale sportieve 
wedstrijd voor senioren beheerd door het ministerie van Sport en 
Recreatie. Gogos zullen concurreren in een verscheidenheid aan 
sportevenementen, zoals voetbal, korfbal en nieuwe spelen.  
 

Dit en ander nieuws over het Hillcrest Aids Centre kunt u vinden op hun website http://www.hillaids.org.za/ 
 

Stichting Zulu Aid 
 

Wij hebben in 2015 voor € 17.526,10 aan sieraden verkocht en totaal  € 89.227,70 naar HACT overgemaakt. 
 

De Stichting Zulu Aid is op zondag 1 mei aanwezig met een stand op de Voorjaarsfair bij Homanshof in Anloo. 
 

De waarde van de Zuid Afrikaanse Rand is de laatste maanden gedaald, daarom hebben we in 2016 de 
prijzen van een groot aantal producten naar beneden aangepast. 
 

SRC Cultuurvakanties, http://www.src-reizen.nl/,  die het Hillcrest Aids Centre al sinds 2014 ondersteunt, heeft 
een prachtige reis door Zuid Afrika georganiseerd 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 http://www.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” 

NIEUWSBRIEF 

 

 

 

Nr. 1 - 2016 

http://www.hillaids.org.za/
http://www.src-reizen.nl/
http://www.zuluaid.nl/
http://www.hillaids.org.za/news/story-lamilwe-gogo-year-2015
http://www.hillaids.org.za/news/2016-gogolympics

