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Geachte lezer,
In dit jaarverslag van Stichting Zulu Aid bieden wij een overzicht aan van de activiteiten die in
2017 hebben plaatsgevonden en de middelen die zijn ingezet om de stichtingsdoelen
te bereiken. Het is ons een genoegen u dit verslag te kunnen
aanbieden.
Naast de vele positieve zaken die er zijn gebeurd was het wel
heel verdrietig, dat onze oprichtster en voorzitter Sandra de
Vries van de Stichting Zulu Aid op zaterdag 17 juni is overleden.
Eind 2016 had zij al aangegeven het voorzitterschap te
beëindigen vanwege ziekte.
Vanaf het moment dat zij haar eerste ketting van Woza Moya
ontving is ze geïnspireerd en betrokken geraakt bij de mensen
die deze mooie producten maken. Zij heeft zich vele jaren met
heel veel enthousiasme en motivatie ingezet om deze sieraden
onder de aandacht te brengen via webshop,
markten, bijeenkomsten e.d. Altijd met informatie over de
achtergrond van de woon- en leef situatie van de maaksters en makers in het gebied van de 1000
heuvels in Kwazulu Natal bij Durban in Zuid-Afrika, een gebied waar veel mensen geconfronteerd
worden met de gevolgen van HIV en Aids.
Wij verliezen in haar een warme persoonlijkheid, die met heel veel passie, motivatie en actie
betrokken was in ons bestuur en daar krachtig richting aan gaf. Wij zullen met liefde aan haar
denken.
Naast dit dieptepunt hebben wij ook vele hoogtepunten gekend, zoals b.v. de 2 diaconale reizen,
van de PKN kerken in De Bilt en Oost Souburg, de vele markten, de landelijke Diaconale dag, de
prachtige nieuwe website en de vele positieve reacties op onze activiteiten en de vele financiële
bijdragen waardoor wij ook in 2017 onze beloften naar het Hillcrest Aids Centre Trust konden
waarmaken. Mede dankzij de steun van velen van u, de kerkelijke ontwikkelingsorganisatie Kerk
in Actie, Wilde Ganzen, de Keizersgrachtkerk, de reisorganisatie SRC, Stichting IBAFU, diverse
fondsen, de inzet van de PKN kerken in De Bilt, de Boskapel in Groenekan en meerdere andere
kerken en instellingen.

Doel Stichting Zulu Aid
Het doel van Stichting Zulu Aid is: Het ondersteunen van de Hillcrest Aids Centre Trust in Zuid
Afrika. Deze organisatie zorgt ervoor, dat mensen die leven met HIV en AIDS en/of mensen
waarvan de familieleden leven met het HIV virus, toegang krijgen tot preventie, zorg, behandeling,
economische steun, scholing en ondersteuning in de ruimste zin van het woord.
De doelen die de Stichting heeft worden op verschillende
manieren tot stand gebracht, o.a. door:
 het verkopen van sieraden en andere producten
(veelal gemaakt van kralen), die gemaakt zijn door
mensen, die leven met HIV en verbonden zijn aan het
Hillcrest Aids Centre
 het werven en inzamelen van geld via o.a. donaties,
sponsoring, collectes, notariële schenkingen en
legaten
 het zelf, of samen met anderen, organiseren van
bijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten
gericht op het promoten en informeren over het
werk van Hillcrest Aids Centre in KwaZulu-Natal
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Een overzicht van 2017
2017 is een bewogen jaar geweest waarin veel is gebeurd. Het jaar beginnen we met het
waarnemen van het voorzitterschap door Hennie Lubbers , deze functie is open gekomen door
het beëindigen vanwege de gezondheidsproblemen van Sandra de Vries. Zei zal later in het jaar
overlijden. Wij verliezen in haar als oprichtster en initiator van de Stichting Zulu Aid een warme
persoonlijkheid, die met veel passie, motivatie en actie zeer betrokken was in ons bestuur en daar
krachtig richting aan gaf. Zij wordt erg gemist.
In mei is een van de twee Diaconale reizen geweest naar het Hillcrest Aids Centre door 20 mensen
van de PKN kerken uit De Bilt. Vol met ervaringen, indrukken en verhalen keerden zij terug. “We
zouden het iedereen gunnen om een aantal weken bij Hillcrest Aids Centre te zijn”. ‘Er zijn voor
elkaar’ in de praktijk wordt dit door Hillcrest Aids Centre helemaal waar gemaakt. Op basis van
onvoorwaardelijke liefde zijn ze er op allerlei manieren voor mensen in de knel die leven met HIV.
Preventielessen op scholen, steun aan oma’s die hun kleinkinderen opvoeden, economische steun
en werk voor 300 moeders die daarmee het hoofd boven water kunnen houden, opvang van
kwetsbare kinderen via een vorm van naschoolse opvang, hospice/respite unit voor 24 patiënten
en zo bij elkaar er zijn voor duizenden mensen in de strijd tegen HIV en Aids.
Op allerlei manieren heeft de groep hier een bijdrage aan mogen leveren. Van hun in De Bilt bij
elkaar verdiende bijdrage werden 20 naaimachines gekocht voor de oma’s (grannies) die daar na
training belangrijke inkomsten mee kunnen verdienen, er werd geholpen met de verbetering van
de tuin waaruit Hillcrest planten verkoopt voor
hun eigen broodnodige inkomsten, 12 leden uit
de groep maakten een prachtig mozaïek van 2
meter bij 1.50 meter met het logo van Hillcrest
Aids Centre voor op de muur van de organisatie.
Twee , door ons geschonken, levensechte
giraffes werden er geplaatst en de entree van de
organisatie verfraaid.
Dit alles ter vergroting van de klandizie voor de
winkel en de tuin. Dat is heel hard nodig nu
Hillcrest Aids Centre voor haar werk onder grote
financiële druk staat door het stoppen van enkele
donoren. De vier jongste leden van de groep
knapten de memory wall (de muur achter de
respite unit met herinneringstegeltjes van alle overleden mensen sinds 2008) geweldig mooi op.
Wat een verschil en wat een groei in waardigheid. Hoogtepunten van de reis waren een bezoek
aan het strand met de acht minst zieke patiënten van de respite unit en het evenement van en
voor 1000 oma’s (gogo’s) waarin zij zich meten met sport en spel. De Gogolympics heet dat en het
was prachtig om te zien en mee te maken. Binnen twee uur smeerden en belegden de
groepsleden hiervoor maar liefst 4000 boterhammen. Heel bijzonder deze dag van hardlopen, bal
doorgeven, voetbal en allerlei dans en spelen. Ze droegen hier vanuit een deel van onze gift ook
aan bij. Een andere gift was bijzonder. Van de KLM mochten ze voor het goede doel allemaal een
extra koffer meenemen met als resultaat dat we bij elkaar voor 600 kg aan tweede hands kleding,
medicijnen en toiletartikelen voor de respite unit, zelf gebreide vesten, speelgoed en
schoolartikelen bij ons hadden. Op de terugweg konden ze die koffers vullen met voor € 4.500,aan waarde in prachtige sieraden, oorbellen, kralendieren en schattige poppen. Alles te koop via
de webshop en op markten.
In augustus was de tweede diaconale reis van 2017 naar het Hillcrest Aids Centre met een groep
van acht mensen uit de protestantse Open Haven kerk uit Oost Souburg. 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 groep zette zich in voor de grote schoonmaak van de tweede hands winkel, een mooi dak
werd gebouwd op de herinneringsmuur bij de Respite Unit (met 2000 herinneringsbordjes van de
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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
schreef Aad van der Meer als reisleider bij beide reizen.
Dit jaar waren wij ook weer op vele markten, evenementen en presentaties in kerken aanwezig, in
totaal 20, waar de sieraden werden verkocht en informatie gegeven werd door Zulu Aid over het
Hillcrest Aids Centre en de ziekte, oorzaken en preventie van HIV en Aids.
De sieraden werden ook verkocht bij thuisverkoop, de diverse verkooppunten en via de website
www.zuluaid.nl voor een totaal bedrag van € 10.999,95
De Amaryllis bollen actie, met de prachtige bollen van de firma van Geest uit ’s Gravenzande. aan
het eind van het jaar was ook bijzonder succesvol en heeft totaal netto € 2.034,- opgeleverd.
Ook hebben wij na een lange aanloopperiode de nieuwe website
klaar en hebben vele positieve reacties gehad. Wij zijn zelf ook erg
blij met de mooie nieuwe opzet, eigentijdse uitstraling en de
mogelijkheid om zelf aanpassingen en wijzigingen aan te
brengen.
Andere inkomsten voor Zulu Aid komen van diverse fondsen,
collectes, giften en schenkingen. Ook van de reisorganisatie SRC,
waarvan reisgroepen in 2017 bezoeken brachten aan het
Hillcrest Aids Centre en aan het grannies programma in de Vallei
van de duizend heuvels, van een anoniem fonds, gemeente AA en
Hunze, Wereldwinkels Goes en het Grote Bos, de Hofsteestichting,
de Keizersgracht kerk, protestantse gemeenten in Bussum, ZuidBeijerland en de Boskapel in Groenekan danken wij voor hun
bijdrage en inzet en de vele mensen die in 2017 ons met een eenmalige, periodieke en zelfs
notariële schenkingen verblijdden. Heel fijn en hartverwarmend! Iedereen hartelijk dank.
Door alle bijdragen konden we in 2017 totaal € 54.794,- overmaken aan Hillcrest Aids Centre voor
de verschillende programma’s. Een geweldig succes om dit met elkaar weer mogelijk te maken en
op die manier het fantastische werk van die professionele organisatie, die zich inzet voor mensen
in de knel die leven met HIV en/of Aids voluit te ondersteunen. Iedereen die hieraan een bijdrage
heeft geleverd willen wij heel hartelijk danken voor dit geweldige resultaat. Ook mede namens
Hillcrest Aids Centre die via directeur Candace Davidson op verschillende momenten en manieren
hier elke keer weer hun waardering uitspreekt voor die geweldige bijdragen waardoor hun
belangrijke werk kan worden voortgezet.

Het Bestuur
Nadat eind 2016 Sandra de Vries, de oprichtster van de stichting in 2010, heeft aangeven het
voorzitterschap te beëindigen hebben wij als bestuur nagedacht over haar opvolging. Dit jaar
heeft Hennie Lubbers, naast haar functie als penningmeester, haar taak als waarnemend
voorzitter uitstekend uitgevoerd en heeft het bestuur in Annemarie Stern de nieuwe voorzitter
gevonden, die per 1 januari 2018 haar taak op zich neemt.
Het bestuur heeft zich dit jaar op meerdere terreinen volledig ingezet. Door deze inzet hebben we
steeds meer mensen kunnen vertellen over het Hillcrest Aids Centre in KwaZulu-Natal en op die
manier aandacht te vragen en krijgen voor ons werk ten behoeve van onze partner organisatie,
het Hillcrest Aids Centre om hun werk te ondersteunen. Het bestuurslid Fondswerving, Aad van
der Meer, heeft zich volledig kunnen concentreren op het zoeken en benaderen van organisaties
om onze doelen te ondersteunen en 2 diaconale reizen begeleid.
Diverse organisaties zijn inmiddels aangeschreven en we houden ons aanbevolen voor tips en
fondswervingssuggesties. De sieraden vergen veel tijd en aandacht, maar daar is een uitstekend
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systeem van inkoop, verkoop, registratie, voorraadbeheer en facturatie voor wat in prima handen
is en lange tijd nog aangestuurd werd door Sandra de Vries in samenwerking met Teuni van der
Meer en Marrie van Walderveen. Na Sandra’s overlijden hebben Teuni en Marrie het voorlopig
overgenomen en we werken nu aan een nieuwe structuur en systematiek.
Voor de kascontrole maakten we in 2017 weer dankbaar gebruik van de heer Maks Wartena (AA
accountant) en mevr. Marja Spelt en danken hen hartelijk voor de professionele en objectieve
diensten ter controle van onze administratie.

Hillcrest Aids Centre
Aan het begin van 2017 is Olivia Myeza na een periode van 5 jaar gewerkt te hebben als CEO
opgevolgd door Candace Davidson. We danken Olivia voor de geweldige periode van wederzijds
vertrouwen en inspiratie en wensen haar het allerbeste en zegen op haar nieuwe weg met haar
gezin in haar geboorteland Australië. Met Candace is er een capabele opvolgster waar we meteen
een goede relatie gelegd hebben.
Het afgelopen jaar is een moeilijk jaar geweest voor het Hillcrest Aids Centre , door het intrekken
van financiële steun door diverse donororganisaties heeft er een noodzakelijk interne bezinning
en herstructurering moeten plaats vinden op alle terreinen om het hoofd boven water te houden.
Ook tijdens de diaconale reizen van Aad van der Meer is er uitvoerig overleg geweest met Hoofd
financiën/HR Tony Lott en Candace Davidson als CEO over de voortgang.
Directeur Candace is charismatisch, stimulerend en de juiste persoon op de juiste plaats. Goed om
te zien, te voelen en te horen dat de samenwerking van haar met de andere stafleden en de leden
van het management team nu al optimaal is. Een geweldige opvolgster van Olivia, die meteen al
haar draai gevonden heeft . Schrijft Aad van der Meer in een verslag van de reis.
Aan het eind van 2017 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. Bijzonder is het dat dit
gebouw gefinancierd is uit de gereserveerde opbrengst uit de verkoop van de 'droomstoel' in
2016. Een droom van een mooie nieuwe winkel wordt zo werkelijkheid.
Met de positieve inzet van de totale staf en alle medewerkers wordt er hard gewerkt aan de vele
projecten, die door het Hillcrest Aids Centre worden uitgevoerd:
Scholing en bewustwordingsprogramma’s in de gemeenschappen - Deze projecten worden
thuis en op scholen gegeven met preventie als hoofddoelstelling.
Advisering en HIV/Aids testen - Testen worden vrijwillig
aangevraagd waarna de betrokken mensen worden begeleid en
geadviseerd.
Thuiszorg – Thuiszorg medewerkers zijn actief in de verschillende
gemeenschappen thuis.
Hospice – voor stervensbegeleiding en respijt - In het centrum is
ruimte voor terminale patiënten die geen thuis of zorg hebben en
op een waardige manier omgeven door goede zorg en liefde
kunnen sterven. Door deze goede zorg en goede voeding gaat
meer dan de helft van de patiënten zelfs weer voor een periode naar huis.
Inkomens genererende projecten - Mensen die leven met HIV en Aids en naaste betrokkenen
worden begeleid en gestimuleerd om zelfvoorzienend te worden. Hierdoor groeit hun
zelfvertrouwen en wordt hun menswaardigheid en zelfrespect versterkt. Tevens geeft het voor
hun familie hoop op een toekomst, hoe gering ook. Door hun producten te verkopen via het
Hillcrest Aids Centre verdienen zij een inkomen voor zichzelf en de familie.
Groentetuin projecten - Door het lesgeven in en ontwikkelen van kleinschalige
groentetuinprojecten worden groentes verbouwd voor eigen gebruik of voor de verkoop zodat
deze voor inkomen zorgt.
Het Hillcrest Aids Centre blijft goed communiceren en rapporteren naar ons, er is regelmatig
telefonisch en mail contact. De communicatie is zeer open en op al onze vragen wordt ook zeer
open gereageerd. Open, warm, wederzijds respect en waardering, proactief en transparant zijn
kernwoorden voor de relatie tussen Hillcrest Aids Centre en Zulu Aid en dat is zeer prettig. Zo
blijven wij als Zulu Aid nauw betrokken en blijven we verbonden en proberen wij dat met
enthousiasme en overtuiging over te dragen in onze promotie en wervingsactiviteiten.
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Voorbij 2017
Het komende jaar 2018 wordt weer een uitdaging om er met elkaar weer een mooi jaar van te
gaan maken en zoveel mogelijk mensen te vertellen over Zulu Aid, HIV en Aids en het Hillcrest Aids
Centre, waar we het allemaal voor doen. De plannen die ondersteund gaan worden met onze
beleidsnota 2018-2019 zijn:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We gaan intensief aan de slag met promotie activiteiten en fondswerving
Verkopen van de mooie sieraden en draadproducten van Woza Moya via de website,
markten, kramen en verkooppunten
Dit jaar stellen we ambassadeurs aan voor de verkoop van sieraden op diverse vaste
verkooppunten in het land
Er komt een nieuwe folder die in lijn is met de opzet van de website
Evenementen organiseren, zoals b.v. veilingen, Wereld Aids dag en promotiedoelen
Kerken informeren over ons en onze activiteiten, b.v. via nieuwsbrief en directe
samenwerking (o.a. gericht op een diaconaal jaar rond Hillcrest Aids Centre uitmondend
op een diaconale reis)
Wij gaan aan de slag met een nieuw Beleidsplan voor 2018-2019
Dit jaar gaan wij ook het CBF keurmerk aanvragen
Goede PR verzorgen via nieuwsbrieven, jaarverslagen, rapportage naar donateurs en
partnerorganisaties, goed foldermateriaal en een actueel bijgehouden website
www.zuluaid.nl en facebookpagina.
Het contact voortzetten met “Plaats de Wereld”, de organisatie voor Wereldeducatie en
Inspiratie in Vries
Contact leggen en onderhouden met grotere partijen die belangstelling hebben om ons te
blijven of gaan steunen
Stimuleren van mensen om donateur te worden of een notariële schenking te willen gaan
doen
Intensief en regelmatig contact houden met de mensen van het Hillcrest Aids Centre. Via
één werkbezoek per jaar, indien mogelijk, via regelmatig overleg over vorderingen,
uitdagingen, plannen, rapportage en fondswerving opties
Contacten met het SRC voortzetten, zodat de bezoeken aan het Hillcrest Aids Centre in
hun reizen blijven opgenomen
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Financiën 2017
Resultatenrekening Stichting Zulu Aid over de periode 01-01-2017 t/m 31-12-2017
Kosten:
Sieraden inkoop
Stortingen naar Hillcrest
Diverse kosten
Folders / Website
Bankkosten
Verzekering
Kosten markten

Opbrengsten:
€ 11.200,84
€ 54.794,00
€ 1.102,24
€ 1.217,68
€ 229,54
€ 93,92
€ 220,50

Sieraden verkoop
Ontvangen Donaties
Notariële schenking(en)
Adopteer een Bed
Rente spaarrekening (nog te ontvangen)
Negatief saldo 2017

€ 68.858,72

€ 10.999,95
€ 49.927,68
€ 1.170,00
€ 1.634,04
€ 2,30
€ 3.061,88

€ 68.858,72

Balans Stichting Zulu Aid per 31 december 2017
Activa

Passiva

Rabo rekening courant

€ 456,05

Rabo spaarrekening

€ 27.000,22

Voorraad sieraden per 31-122017
Nog te ontvangen rente
spaarrek.
Nog te ontvangen diaconie
De Bilt

€ 10.345,50

Totaal activa

Inbreng eigen vermogen
Sandra de Vries
Inbreng eigen vermogen
Aad vd Meer
Inbreng eigen vermogen
Marrie v. Walderveen

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 2,30
€ 2.668,31

€ 40.472,38

Vermogen Stichting per ultimo 2017

€ 43.534,37

Negatief saldo 2017

-€ 3.061,88

Totaal passiva

€ 40.472,38

Bestuursleden Stichting Zulu Aid
•
•
•
•
•
•
•

Hennie Lubbers – penningmeester – waarnemend voorzitter (Rolde)
Henk van der Hoek – secretaris (Rotterdam) – Mob: 06 11562315
Aad van der Meer – fondswerving (Bilthoven) – Mob: 06 51043060
Marrie van Walderveen – boekhouder (Groenekan)
Teuni van der Meer – bestuursadviseur (Bilthoven)
Sandra de Vries – bestuurslid – sieraden (Zuidlaren) - tot haar overlijden op 17 juni 2017
Annemarie Stern – Voorzitter per 1 januari 2018
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Tenslotte
We zijn blij om namens het bestuur dit verslag over het werk van Stichting Zulu Aid in 2017 aan te
kunnen bieden.
We zijn velen van jullie veel dank verschuldigd voor de steun aan ons werk. Op allerlei manieren
hebben kerken, scholen, organisaties, bedrijven en een grote groep donateurs ons gesteund en
steeds weer verrast en ons een hart onder de riem gestoken met geld, waardering, gebeden en
activiteiten.
Zo mogen we doorgaan met onze rol in de strijd tegen HIV en AIDS. Een strijd die taai is maar
gewonnen moet worden op weg naar een AIDS vrije generatie.
Jullie support hebben we daarbij blijvend nodig nu we weer volop bezig zijn met alle plannen voor
2018 en later. Heel veel dank mede namens ons geweldige team.

Rolde, 14 maart 2018

Rotterdam, 14 maart 2018

Hennie Lubbers
(waarnemend voorzitter)

Henk van der Hoek
(secretaris)

Stichting Zulu Aid
Olmendaal 55
3075KR Rotterdam

Kamer van Koophandel nr: 50887270
e-mail: info@zuluaid.nl
Bankrekeningnummer: NL22RABO0157729613
Fiscaal nummer: NL 822980125
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