
 

 

  
De laatste nieuwsbrief van 2016 
 

Het einde van 2016 komt inzicht. Het Sinterklaasfeest is weer achter de rug en we gaan op weg naar de kerstdagen. 
Voor velen een mooie tijd van samenzijn en vieren, maar niet voor iedereen zijn dit feestdagen. Voor de mensen die 
ziek zijn, een dierbare moeten missen, alleen zijn of een andere reden. Wij zullen ook aan hen denken. Wij als bestuur 
van Zulu Aid hebben ons ten doel gesteld om het Hillcrest Aids Centre te ondersteunen. Ook daar ver weg in Hillcrest 
zijn mensen ziek en overlijden aan Aids. Wij denken aan hen en proberen met uw hulp daar een positieve bijdrage te 
leveren en zien en horen dat dit ook gebeurt en helpt.  
De afgelopen maanden is er weer hard gewerkt om hier een bijdrage aan te leveren. Wij hebben ons gepresenteerd 
op markten en de Landelijk Diaconale Dag van Kerk in Actie. Fondswerving is een bijna dagelijkse activiteit. De 
diaconale reizen vanuit de Bilt en Oost Souburg krijgen steeds meer vorm. 
We kunnen terug kijken op een fantastische Amaryllisbollen actie met een verkoop van bijna 700 bollen, het opstarten 
van de Crowd Funding actie “Adopteer een Bed”, waar inmiddels al € 1.112,-  is gedoneerd, en het aanmelden bij 
Sponsorkliks. Ook de komende tijd staan wij nog op een aantal kerstmarkten. 
 
Wij danken een ieder die met ons meeleeft en op enige wijze steun verleent, de donateurs voor hun bijdrage, kopers  
van een amaryllisbol, van een sieraad of ander mooi product en dat u het Hillcrest Aids Centre mag blijven steunen. 
 
Namens het bestuur wensen wij u fijne kerstdagen en een goed 2017.  
 
Henk van der Hoek, Secretaris Stichting Zulu Aid 
 
Crowd funding actie voor de Respite Unit 
 
Wij van Stichting Zulu Aid willen in 2017 twee bedden financieren in de Respite Unit 
van het Hillcrest Aid Centre en vragen u ons daarbij te helpen. 
Er is hiervoor een Crowd Funding actie opgezet “Adopteer een Bed” voor de Respite 
Unit in het Hillcrest Aids Centre in Zuid-Afrika.  
 
De ‘Othandweni’ , plaats van liefde, een 24-bed Respite Unit in het Hillcrest Aids 
Centre draagt zorg voor mensen met een ver gevorderde vorm van Aids. 
Patiënten toegelaten tot de Unit krijgen de kans om hun gezondheid te verbeteren of 
te sterven in een sfeer van acceptatie en liefde. 
Het is de enige voorziening in deze regio. Door een bed te adopteren maakt U het 
mogelijk dat zij hun werk kunnen uitvoeren in de Unit en de patiënten optimaal te 
kunnen steunen en helpen. 
 
Met deze actie willen wij de Respite unit in het Hillcrest Aids Centre extra ondersteunen om de kosten gemaakt voor 
personeel, goede voeding, onderhoud, vervoer e.d. te kunnen blijven dekken.  

“Adopteer een Bed” 

 

Via doneeractie.nl kunt u een bijdrage leveren. 
 

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

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.  
Er is ook een gebruiksvriendelijke App voor Android of Apple toestellen. 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=6232 

 
Nieuws van het Hillcrest Aids Centre 

 
Beste vrienden van HACT 
 
We markeren weer een nieuwe Wereld Aids Dag! Voor het team van Hillcrest Aids Centre Trust is het elke dag AIDS 
dag, maar we zijn dankbaar dat op deze dag, 1 december, de wereld haar aandacht richt op de pandemie, op de 
ontwikkelingen in het onderzoek en de behandeling, en onthoudt de vele levens die verloren zijn en de vele kinderen 
die wees geworden zijn in het kielzog daarvan. 
 
Vandaag zijn we enorm aangemoedigd door de recente nieuws golven over de ontwikkelingen in Zuid-Afrika.          1/2 
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Ten eerste het testen en de aanpak van behandelen, wat betekent dat nu bij iedereen die positief getest is voor HI 
onmiddellijk de levensreddende ARV medicatie kan krijgen, zonder te hoeven wachten op hun CD4-telling (immuun 
sterkte) en te laten dalen tot een bepaald niveau zoals in het verleden .  
Ten tweede wordt het HIV-vaccin deze week gelanceerd voor een klinische trial op 15 locaties in het hele land. Deze 
ontwikkelingen stimuleren ons enorm, en geven ons nieuwe hoop dat we onze visie van een AIDS-vrije Valley of 1000 
Hills realiseren. 
 
Namens ons team, wens ik u een mooie en gezegende Kerst. Mag het worden gevuld met licht, liefde, vreugde en rust. 
We zijn dankbaar voor ieder van u en de bijdrage die je dit jaar hebt gedaan aan het Hillcrest Aids Centre Trust - 
samen zijn we sterk en kunnen een blijvende aanwezigheid in de strijd tegen HIV / AIDS te maken. 
 
Met liefde deze kerst, 
 
Olivia en de HACT team. 
 
Elke 2 maanden is in een nieuwsbrief op de website van het Hillcrest 
Aids Centre  hillaids.org.za te lezen over de laatste ontwikkelingen. 
 
Op de website is ook het nieuwe Annual report 2015/2016 (jaarverslag) 
te downloaden en te lezen 
 
Diaconale reizen in voorbereiding 

De samenstelling van de groep in de Bilt is rond en de eerste bijeenkomst is mooi en inspirerend geweest. De plannen 
werden duidelijk gemaakt en er werden vele activiteiten bedacht om fondsen te werven om met een mooie financiële 
ondersteuning voor het werk van Hillcrest Aids Centre niet met lege handen te komen. Zo kunnen mensen hulp 
vragen bij kleine klussen via het nummer 030-2211376 in de Bilt of per mail zuidafrika2017@hotmail.com 
Ook in Oost Souburg is de groep bij elkaar geweest in een prettige en boeiende ontmoeting. De eerste acties zijn al 
gestart. De reizen zijn gepland voor April/Mei 2017 (De Bilt) en Augustus 2017 (Oost Souburg). 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 

 
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  
 
We staan de komende weken weer op diverse markten door het hele land met de mooie sieraden van de Woza Moya 
vrouwen in Hillcrest; op 9 december Kerstmarkt Rolde,  10 december Winterfair Schaapskooi de Bilt, 13 en 14 
december Kerstmarkt van Woon/Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen, 14 december Lichtjesmarkt Vreeswijk, 16 
december Wintermarkt Dorpskerk de Bilt, 17 december Kerstmarkt Buren bij Kaarslicht en in de kerk de Open Haven 

in Oost Souburg.  
 
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 175 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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