Bezoek Hillcrest Aids Centre (HACT)
Als bestuur van Zulu Aid streven we ernaar om minimaal éénmaal per jaar vanuit ons bestuur een bezoek te brengen
aan onze partnerorganisatie in Hillcrest. Zulu Aid werkt exclusief voor hen en met hen en op die manier zijn wij in feite
de Nederlandse tak van Hillcrest Aid Centre.
Voorafgaand aan een andere activiteit in Zuid Afrika ben ik als bestuurslid fondswerving binnen Zulu Aid ditmaal weer
voor een week naar het Aids Centrum gegaan. Ik trof de organisatie aan in goede doen en het was fijn om dat vast te
stellen. Binnenkomen is altijd een feest want je voelt direct de professionaliteit maar zeker ook de liefde, het respect,
de compassie en de warmte voor elkaar. Het is zo'n bijzondere plek daar.
De tuin lag er prachtig bij, de Respite Unit glom letterlijk en figuurlijk, het economische programma Woza Moya heeft
mooie gedegen plannen en boekt goede resultaten, het preventieprogramma wordt jaarlijks sterker en
indrukwekkender en het grannies programma dat nu 2000 oma's die hun kleinkinderen en achterkleinkinderen in huis
hebben en begeleiden wordt steeds belangrijker. Een mooie uitnodiging kregen we om in 2017 de Gogolympics bij te
wonen met een groep uit Nederland. Op dit nationaal bekende evenement doen 1000 oma's allerlei wedstrijdsporten
om de titel Gogo van het jaar in de verschillende sporten. Nieuwe mensen in de staf maakten een hele goede indruk
op mij en de kwaliteit en continuïteit van het werk lijkt met hen een impuls te krijgen.
Preventie, educatie, testen, mensen steun geven, economische alternatieven bieden, staf trainen, zorg bieden en
mensen een plaats bieden om op te ademen of waardig sterven te mogen. Hillcrest Aids Centre staat ervoor en ze
hebben me weer overtuigd van hun inzet, en werk voor mensen in de knel op basis van onvoorwaardelijke liefde.
Aad van der Meer
Amaryllis bollen actie
Ook dit jaar zijn er weer Amaryllis bollen te bestellen. De opbrengst is voor het Hillcrest Aids Centre.
De prijs van de bollen is € 5,- /st.
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De bollen worden in week 47, 21 – 26 November 2016, (af)geleverd in de directe omgeving van de Bilt en Zuidlaren,
daarbuiten worden verzendkosten in rekening gebracht van € 6,50. De bestelling kunt u doen door overmaking van
het totaal bedrag, de soort en het adres. Hartelijk dank voor uw bestelling.
Open tuinen dagen in Soest
Zoals we reeds eerder hebben gemeld heeft mevrouw Ank Maertens in Soest dit voorjaar en zomer open tuinen
dagen georganiseerd in haar prachtige tuin aan de Noorderweg 1 in Soest. De opbrengst van de verkoop van planten
en stekjes was bestemd voor het Hillcrest Aids Centre. Ze heeft een SRC reis naar Hillcrest gemaakt en wil zich nu voor
dat prachtige werk inzetten. De verkoop heeft een geweldige opbrengst van € 850,- opgeleverd.
Fantastisch, hartelijk dank voor de inzet en bijdrage.
Crowd funding actie voor de Respite Unit
Het gaat goed met de Respite unit van Hillcrest. Voor dit reactiveringscentrum en
hospice waar continue 24 terminale patiënten verpleegd en begeleid worden hebben
we onlangs voor medicijnen en hulpmiddelen een bijdrage gekregen van een
anoniem ziekenhuisfonds. Toch staan de kosten van deze prachtige unit onder grote
druk omdat hier veel personeel nodig is, naast alle kosten voor goede voeding,
onderhoud en vervoer.
Binnenkort gaan we ter ondersteuning van de financiering van de Respite unit voor
de eerste keer voor ons een Crowd funding actie opzetten “Adopteer een Bed” .
U wordt hier binnenkort uitgebreid over geïnformeerd.
Sponsorkliks
De Stichting Zulu Aid heeft zich aangemeld bij SponsorKliks Wij willen hiermee een extra
financiële bijdrage genereren zonder dat het u een cent extra kost! Als u online koopt via de
SponsorKliks-pagina van Zulu Aid krijgen wij een commissie.
Wij willen hiermee niet het kopen via internet stimuleren, maar als u dit wel doet graag ook
hiervan het profijt hebben, dus bestel via SponsorKliks op onze website. Hier kunt u ook alle informatie vinden.
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Nieuws van het Hillcrest Aids Centre
Goed om te weten –Mensenrechten vieren op de dag van de Jeugd
Tijdens de nationale Dag van de Jeugd had HACT, samen met andere belanghebbenden, een “Recht om te Weten “
dialoog evenement georganiseerd in KwaNyuswa, op donderdag 16 juni 2016 . Meer dan 300 jonge mensen uit de
lokale gemeenschap namen deel aan het evenement, dat gericht was op het bewustzijn en het promoten van de
rechten en de verantwoordelijkheden van jongeren.
Naast de informatieve gesprekken over de rechten van jongeren door HACT, lokale kliniek vertegenwoordigers en het
Coastal College. Zijn door ons team gratis hiv-tests en advies verstrekt op de dag, waar 26 jongeren kwamen voor het
testen. Het hoogtepunt van het evenement was een leuke en onderhoudende competitie, waarbij jongeren met
muziek, dans en drama hun eigen interpretatie geven op hun rechten als jonge Zuid-Afrikanen en wat hun “Recht om
te Weten“ voor hen betekent.
"Het was geweldig om te zien hoe onze jonge mensen bij elkaar komen om te leren over hun rechten en praten over hun
verwachtingen en dromen voor de toekomst. We moeten hen steunen zodat ze slagen in het leven. "
Sanelisiwe Dlamini, HACT Prevention Programme Field Worker.
Elke 2 maanden is een nieuwsbrief op de website van het Hillcrest Aids Centre hillaids.org.za/ .
Diaconale reizen in voorbereiding
Het is geweldig om te melden dat de protestantse kerken van Oost Souburg en De Bilt een diaconale reis naar
Hillcrest Aids Centre in voorbereiding hebben.
De reizen zijn gepland voor April/Mei 2017 (De Bilt) en Augustus 2017 (Oost Souburg). De groepen worden momenteel
samengesteld en het gedegen voorbereidingswerk kan nu beginnen.
Het is de bedoeling dat de groepen daar gaan doen, horen en leren. Aan het werk dus maar zeker ook zelf verrijkt
worden door zien en begrijpen wat een diaconale partner, geïnspireerd door het christelijk geloof, dagelijks doet voor
mensen in de knel. Beide gemeentes zullen zich door allerlei activiteiten ook inspannen om fondsen te werven om met
een mooie financiële ondersteuning voor het werk van Hillcrest Aids Centre niet met lege handen te komen. Wilt U
met uw kerkelijke gemeente of andere vereniging of organisatie ook voorbereiden op een unieke reis naar Hillcrest
Aids Centre laat dat dan graag weten op onze email info@zuluaid.nl .
Meer informatie over de diaconale reizen volgt in de hierna komende nieuwsbrieven en op onze website zuluaid.nl .
Stichting Zulu Aid
De afgelopen marktdag in de Bilt was een groot succes, naast de inschrijving voor de Amaryllisbollen en de verkoop
van sieraden voor € 546,50 was er ook de introductie van “Adopteer een Bed” wat een bedrag opleverde van € 343,50
Tijdens de intrede dienst van da. Jolien van Zelderen, op 18 September, in de PKN Trefpuntkerk in Broek Op Langedijk
heeft de collecte een geweldige bijdrage opgeleverd voor Zulu Aid van € 1.139,66 .
Van 11 november tot 7 januari presenteert Stichting Zulu Aid zich in de pop up winkel “ Mooi verhaal” in Assen. Mooie
verhalen van de vrouwen die de prachtige sieraden maken worden gepresenteerd en de sieraden en andere
kralenproducten worden in de winkel verkocht. Samen met Plaats de Wereld organiseren we een Afrikaanse
workshop. Voor meer informatie over “Mooi verhaal” in Assen: YouTube .
Donderdag 17 november staan we met een stand in woonzorgcentrum ‘d Amandelboom in Bilthoven, Donderdag 1
december is het Wereld Aids dag, op Vrijdag 9 december hebben we een stand op de kerstmarkt in Rolde en op
Woensdag 14 december op de Lichtjesmarkt in Vreeswijk.
De film van Niesje Damming en Rixt Nijholt, die zij hebben gemaakt in 2014 tijdens een bezoek gebracht aan het
Hillcrest Aids Centre van het geweldige werk is al 145 keer bekeken op YouTube .
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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