Jaarverslag
Wij als bestuur van de Stichting Zulu Aid zijn verheugd om u bij deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar ook het
Jaarverslag van 2016 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.
Het Bestuur
Zoals u in het jaarverslag kan lezen heeft onze voorzitter, Sandra de Vries, aangegeven haar functie aan het eind van
2016 te beëindigen vanwege gezondheidsproblemen. Als initiatiefneemster van het eerste uur willen wij Sandra
hartelijk bedanken voor haar inzet als voorzitter en alles wat ze voor de Stichting en dus ook voor het Hillcrest Aids
Centre doet. Gelukkig blijft ze wel in het bestuur en zal zich bezig blijven houden met de in-en verkoop van de sieraden
en de webshop. Blij zijn wij als bestuur ook met de nieuwe voorzitter Annemarie Stern, die deze taak per 1 september op
zich zal nemen.
Hillcrest Aids Centre
Ook in het Hillcrest Aids Centre heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Per 1
maart heeft Candace Davidson de functie van CEO overgenomen van Olivia
Myeza, die met haar man en kinderen naar Australië is verhuisd. Olivia heeft
samen met Sbu Mthethwa in 2013 een bezoek gebracht aan Nederland op
uitnodiging van de St. Zulu Aid. Meer informatie over Candace kunt u lezen op de
website van het Hillcrest Aids Centre
Diaconale Reizen
In 2017 vinden er 2 Diaconale reizen, georganiseerd vanuit de PKN kerken in de Bilt en Oost-Souburg plaats naar het
Hillcrest Aids Centre. De reis vanuit de Bilt zal op 24 April vertrekken. De acties welke zijn georganiseerd verlopen zo
goed dat het gestelde doel om een financiële bijdrage te leveren zeker worden gehaald. Tijdens het bezoek zullen de
handen uit de mouwen worden gestoken en veel klussen worden aangepakt. Tegelijkertijd echter zullen, door het
luisteren naar stafleden en het bezoeken van programma’s, indrukken worden opgedaan die verrijkend mogen zijn voor
de bezoekers. Zo is het horen en doen. Bestuurslid Fondswerving Aad van der Meer mag bij beide reizen reisleider zijn.
Alle deelnemers een goede en inspirerende reis gewenst en natuurlijk ook veel plezier.
Stichting Zulu Aid
Van 11 november 2016 tot 7 januari 2017 heeft Zulu Aid als goed doel in de Pop up winkel Mooi Verhaal in Assen, de
prachtige sieraden en andere mooie producten mogen verkopen. Dat was een groot succes. Er is voor 900 euro deze
periode verkocht en Hillcrest Aids Centre is daardoor goed onder de aandacht gebracht bij de belangstellenden.
In de maand maart heeft Wolstudio Haren in Haren(Gr) Zulu Aid als goed doel onder de aandacht.
Marijke Eering, eigenaresse van de winkel waarbij het accent ligt op: duurzaam, ambacht, kunst, hergebruik, creativiteit,
inspiratie en medemenselijkheid is bijzonder geïnteresseerd in de prachtige sieraden, de dieren, de Bunny Cats, de
draadmandjes en hergebruik van verpakkingen, zoals oorbellen en tassen.
Deze producten zijn te bewonderen en te koop in de winkel en het atelier.
Adres: Wolstudio Haren, Rijksstraatweg 105, Haren
Met onze Crowd funding actie “Adopteer een Bed” hebben we al een bedrag
van
€ 1.697,- 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

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”

