Groep van PKN kerk uit Oost Souburg naar Zuid Afrika
Van zaterdag 5 augustus t/m zaterdag 26 augustus heeft een groep van acht mensen
uit de protestantse Open Haven kerk uit Oost Souburg een diaconale reis gemaakt naar
Hillcrest Aids Centre. Een jaar lang heeft de kerkelijke gemeente daar zich ingezet voor
fondswerving voor een bijdrage in de kosten van de Respite Unit en de financiering van
een werkauto voor het thuiszorgprogramma. Dit alles voor een geweldig bedrag van ruim € 11.000,-. Stichting Wilde
Ganzen heeft de aankoop van de auto uiteindelijk mede mogelijk gemaakt.
De reis is geweldig verlopen. De groep zette zich in voor de grote schoonmaak
van de tweede hands winkel, een mooi dakje werd gebouwd op de
herinneringsmuur bij de Respite Unit (met 2000 herinneringsbordjes van de in 9
jaar overleden mensen daar) en er werd een lege zeecontainer compleet ingericht
met tafels en planken voor het tweede handskleding programma.
Programma's werden bezocht op scholen, bij de grannies, rond de
sieradenproductie en bij het economisch programma Woza Moya. Zo was het een
geweldige mix van waarnemen en doen bij hun diaconale partner Hillcrest Aids
Centre die voor altijd in het hart zal blijven. Het werk voor mensen in de knel die
leven met HIV en AIDS, op basis van onvoorwaardelijke liefde, maakte een diepe
indruk.
Aad van der Meer (reisleider)
Nieuwe Website
We zijn er al langer mee bezig, maar nu zijn wij toch heel blij om de
nieuwe website en webshop klaar te hebben. Met een nieuw en
eigentijds uiterlijk hopen wij meer mensen te kunnen bereiken en de
mooie sieraden van de Woza Moya vrouwen een nog mooiere plaats
te kunnen geven.
Het adres blijft hetzelfde, u kunt ons vinden op

http://www.zuluaid.nl/
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.

Monte Carlo

Monaco

Christmas Gift

De bollen worden in week 47, 20 – 26 November 2017, (af)geleverd in de directe omgeving van de Bilt, Zuidlaren en Oost
Souburg, daarbuiten worden verzendkosten in rekening gebracht van € 6,50. De bestelling kunt u doen via
info@zuluaid.nl gevolgd door overmaking via de Zulu Aid bankrekening NL22RABO0157729613 van het totaal bedrag,
voor de soort en het adres. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bestelling.
HACT Nieuws
24 september was de National Heritage Day in Zuid-Afrika, de dag die de culturele
rijkdom van de natie erkent en viert. Ze vieren de dag door het culturele erfgoed van
vroeger en tegenwoordig te herinneren aan de vele culturen die de bevolking van ZuidAfrika vormen.
In feite vieren zij hun rijk cultureel erfgoed op vele manieren, niet in de laatste plaats door
het prachtige kraalwerk en traditionele kunst en ambachten, gemaakt door de Woza
Moya & Friends crafters, producten die in de winkel van het Hillcrest Aids Centre te koop
zijn en bij ons via de website te bestellen zijn
Met onze Crowd funding actie “Adopteer

een

Bed” hebben we al een bedrag van € 2.697,- 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

Stichting Zulu Aid
25 november
9 december
13 december
15 december

markt van Hoop in de Grote kerk in Goes
Schaapskooimarkt Bilthoven van 11:00 tot 16:00 uur
Vreeswijk bij Kaarslicht Lichtjesmarkt van 16.00 tot 22.00 uur
Wintermarkt Dorpskerk de Bilt tussen 16.00 uur en 22.00 uur

Zie onze website voor een actuele agenda of volg ons op Facebook.
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”

