We zijn alweer aan de laatste maand van 2017 gekomen. Deze begon met Wereld Aids Dag op 1 december
wat ook voor ons een bijzondere dag is om in gedachten te zijn met alle mensen die HIV of AIDS hebben en
alle mensen die aan de gevolgen zijn overleden. In het bijzonder denken wij aan de mensen in het Hillcrest
Aids Centre wat wij als Stichting Zulu Aid ondersteunen. 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.
Voor Zulu Aid is het een zeer drukke maand met kramen op markten, kerken, zorgcentra enz. door geheel
Nederland van noord tot zuid met in totaal wel 13 verkoop dagen. Hier verkopen wij de mooie sieraden en
andere producten van de Woza Moya vrouwen.
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.
We kunnen terug kijken op een fantastische Amaryllisbollen actie met een opbrengst van netto € 2.034,Ook hebben wij weer een aantal mooi bijdragen ontvangen.
Weet u trouwens dat wij ANBI gecertificeerd zijn en dus uw giften aftrekbaar zijn.
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 hopen dat u het Hillcrest Aids Centre mag blijven
steunen.
Namens het bestuur wensen wij u fijne kerstdagen en een goed 2018.
Henk van der Hoek, Secretaris Stichting Zulu Aid
Nieuwe Website
We zijn heel blij met onze mooie nieuwe website waar we al heel veel
complimenten over hebben ontvangen. Ook de webshop wordt zeer gewaardeerd.
Wij blijven aan de website en webshop werken om het nog meer te verbeteren, dus
kijk regelmatig voor de laatste informatie en updates
U kunt ons vinden op http://www.zuluaid.nl/
HACT Nieuws
Op zaterdag 9 december is in het Hillcrest Aids Centre in een nieuw gebouw op het
terrein een prachtige winkel geopend voor de verkoop van de Woza Moya
producten. Op de Facebook pagina’s van Woza Moya & Friends en Hillcrest Aids
Centre zijn prachtige impressies te zien van de opening.
Het Hillcrest Aids Centre heeft zijn Annual Report
uitgebracht over de periode 1 April 2016 t/m 31
maart 2017 met een uitgebreid verslag over het
afgelopen jaar.

Met onze Crowd funding actie “Adopteer een Bed” hopen wij het ons gestelde
doel om twee bedden te financieren in de Respite Unit van het Hillcrest Aid Centre
Van harte bevelen wij de actie bij u aan .

“Adopteer een Bed”
Via doneeractie.nl kunt u een bijdrage leveren.
https://www.doneeractie.nl/adopteer-een-bed/-202

Stichting Zulu Aid
In 2018 hopen wij de sieraden verkopen een extra stimulans te geven via actieve ambassadeurs in geheel Nederland.
Dan kan u de mooie producten zien bij de verkooppunten in Oost Souburg, Bilthoven, Rolde en Heerenveen.
12 december
13 december
15 december
16 december

Kerstmarkt Woonzorgcentrum Ter Reede Vlissingen
Kerstmarkt Woonzorgcentrum Ter Reede Vlissingen
Wintermarkt Dorpskerk de Bilt
Kerstmarkt Zorgcentrum Oranjehof Buren
Kerstmarkt Protestantse Kerk Oost Souburg
Kerstmarkt Woonzorgcentrum de 4 Gravinnen Tiel
Kerstmarkt Heerenveen
17 december Kerstmarkt Heerenveen
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”

