Jaarverslag
Wij als bestuur van de Stichting Zulu Aid zijn verheugd om u bij deze eerste nieuwsbrief van
2018 ook het Jaarverslag van 2017 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
Na het aftreden en overlijden van Sandra de Vries in 2017, initiatiefneemster en voorzitter
van het eerste uur zijn we blij dat Annemarie Stern per 1 januari 2018 onze nieuwe voorzitter
is. Wij wensen haar veel succes met deze functie en danken Hennie Lubbers,
penningmeester van Zulu Aid, voor het waarnemen van de voorzitters functie in 2017.
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/
Hillcrest Aids Centre Nieuws - Bij de foto’s boven
Hope And Healing – Patiënt Nelisiwe in de Respite Unit
De 29 jarige Nelisiwe, een Aids Wees, woonde bij haar oma in KwaMusha, maar haar wereld stort in als haar geliefde
gogo overlijdt. Sinds de afgelopen 3 jaar woonde zij in de straten van Durban en worden drugs snel Nelisiwe's nieuwe
bron van troost. Zij heeft er alles voor over om aan voldoende whoonga te komen. Whoonga is een nieuwe drug waar
ook aids remmers in worden verwerkt met alle gevolgen van dien. Omdat ze in gebreke blijft met haar ARV-medicatie
daalt haar gezondheid snel en wordt ze verwezen door een hulpverlener van een daklozenopvang naar de Respite Unit
van het Hillcrest Aids Centre.
Nelisiwe's behandeling in de Unit begon met een strikt regime om haar lichaam te ontwennen van de whoonga, een
fysiek en mentaal uitdagend proces dat Nelisiwe beschrijft als "erger dan de bevalling!".
Lees het volledige verhaal op de website van het Hillcrets Aids Centre
Het bouwen aan toekomstplannen met het Peer Education-programma van Hillcrest Aids Centre
Elk jaar organiseert het Hillcrest Aids Centre, als onderdeel van haar Peer Education-programma, voorlichtings
bijeenkomsten in lokale middelbare scholen in de Valley of 1000 Hills met het doel studenten uit de benadeelde
gemeenschappen te helpen bij het identificeren en aanvragen van beurzen zodat ze naar het vervolg onderwijs kunnen
gaan.
Een van deze studenten is de 18-jarige Sipho Buthelezi (links afgebeeld met Hillcrest Aids Centre Peer Education
Program Manager, Sbu Mthethwa - rechts) van de Khabazela High School, die nu zijn dromen nastreeft om een
driejarige opleiding te volgen, BTech in interne auditing dankzij het Hillcrest Aids Centre en de HCI Foundation. "Ik ben
erg enthousiast! Ik hou van wiskunde en boekhouding en wil mijn familie trots maken. Ik wil het Hillcrest Aids Centre en
HCI bedanken voor het feit dat ze mij deze kans hebben gegeven! ", Zegt Sipho.
Hillcrest Aids Centre eerste trekking voor de Hope Club
Op 28 februari 2018 hield het Hillcrest Aids Centre zijn eerste trekking van de Hope Club waarmee hij drie geldprijzen
weggaf aan zijn leden. Het doel van Hillcrest Aids Centre 's Hope Club is om de broodnodige fondsen te werven voor de
Respite Unit van de organisatie die gratis klinische zorg biedt aan kinderen en volwassenen die lijden aan gevorderde
stadia van AIDS en of AIDS-gerelateerde kankers. Iedereen van 18 jaar en ouder met de Zuid-Afrikaanse nationaliteit
komt in aanmerking om lid te worden van de Club en maakt kans op een van de drie geldprijzen die elke maand
worden weggegeven. Het lidmaatschap kost slechts R50 per maand.
Het lidmaatschap van de Club staat ook open voor lokale bedrijven, kerken en speciale belangengroepen. Over de club
en de impact ervan op de inaugurele trekking, zei de CEO van het Hillcrest Aids Centre, Candace Davidson; "Het zijn de
campagnes zoals de Hope Club die ons helpen om de deuren van ons centrum elke maand open te houden en ervoor
te zorgen dat degenen die wanhopig hulp nodig hebben toegang hebben tot onze levensreddende diensten. We
dringen er bij het lokale publiek op aan om betrokken te raken en hun steun te betuigen door zich aan te melden! "
Stichting Zulu Aid
In 2018 hopen wij de sieraden verkopen een extra stimulans te gaan geven via actieve ambassadeurs in geheel
Nederland. Dan kan u de mooie producten zien bij de verkooppunten in Oost Souburg, Bilthoven, Rolde en Heerenveen.
Wanneer de adressen bekend zijn zullen wij dit via de website en Facebook communiceren.
29 maart
26 mei
26 mei
27 mei

Sobere maaltijd Open Haven kerk Oost Souburg 18.00 uur
Voorjaarsmarkt zorgboerderij Nieuw Toutenburg - Maartensdijk
Pompebledfair - Heerenveen
BrinkFair - Vries

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”

