Nieuwe voorzitter Stichting Zulu Aid
Mijn naam is Annemarie Stern. Sinds 1 januari 2018 maak ik deel uit van het bestuur van de Stichting Zulu Aid. Daar
neem ik de plaats in van Sandra de Vries, de inspirerende oprichtster en voorzitter van Zulu Aid, die in juni 2017
overleed.
Ik ben betrokken bij kerkenwerk, wereldwinkel en ik ben natuurgids in het Zeeuwse land.
Via een reis naar Fairtrade producenten in Zuid-Afrika bezocht onze reisgroep het warme en inspirerende Hillcrest Aids
Centre. Sindsdien heeft Hillcrest Aids Centre mij niet losgelaten.
Naast het verkopen van de mooie sieraden en het vertellen van het verhaal werd Hillcrest steeds bekender in zeeland.
Daardoor was Hillcrest Aids Centre in 2017 het diaconale project in onze kerk. Dit geweldige project werd in augustus
2017 afgesloten met een bezoek aan het Centre.
En nu dus actief om samen met de medebestuurders en ambassadeurs inhoud te geven aan de zo nodige
ondersteuning van Hillcrest Aids Centre. Dankbaar voor de vele mensen die op welke wijze ook ons werk steunen en
ons inspireren om ons te blijven inzetten voor die bijzondere organisatie: Hillcrest Aids Centre.
Met hart en ziel draag ik daar graag mijn steentje aan bij.

Annemarie Stern

Erkenning als CBF Goed Doel
We zijn al lange tijd van plan om ons te laten erkennen als CBF Goed doel en zijn nu ook zeer
verheugd, dat onze Stichting is erkend en opgenomen in het register van CBF. Hiermee hopen wij om
ons beter in beeld te brengen bij de diverse fondsen en donateurs, waarbij de erkenning een garantie
geeft over de kwaliteit van onze organisatie .
Gift van Wereldwinkel Laren van € 2.500,De Wereldwinkel in Laren heeft helaas na vele jaren besloten haar deuren definitief te sluiten op vrijdag 20 april. Het
bestuur was uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en iets te vertellen over het Hillcrest Aids Centre en om een cheque
in ontvangst te nemen van
€ 2.500,-. Hierover waren wij zeer verheugd. De bijdrage voor Hillcrest Aids Centre komt velen ten goede en wij zijn heel
blij met deze steun.
Hillcrest Aids Centre Nieuws
Na vele jaren gewerkt te hebben bij het Hillcrest Aids Centre heeft Sbusiso Mthethwa, bij ons bekend als Sbu, besloten
om zijn werkzaamheden te beëindigen en ergens anders gaat werken. Sbu heeft veel indruk
gemaakt met zijn enthousiasme en spontaniteit tijdens zijn bezoek met Olivia aan
Nederland in 2013 en tijdens de diaconale reizen.
Meer dan 1000 gogo’s uit de landelijke Valley of 1000 Hills-regio streden 20 april 2018
tijdens de jaarlijkse Hillcrest Aids Centre’s Gogolympics op de Molweni Sports Ground in
Durban, Zuid-Afrika. Tot grote vreugde van de supporters werd het Molweni oma-team
gekroond tot 2018 kampioenen.
Om de kosten in het Hillcrest Aids Centre te beheersen zijn de energiekosten een punt van
aandacht. Wat zou het mooi zijn om een bijdrage te kunnen leveren door de aanschaf van
Zonnepanelen om hiermee in het eigen verbruik te kunnen voorzien.
In samenwerking met uw bijdrage en de medewerking van Wilde Ganzen willen wij daar
een ‘Zonnige’ bijdrage aan leveren.
Stichting Zulu Aid
Wij zijn blij verrast door een bericht van de protestantse gemeente De Boskapel te Groenekan, die de afgelopen jaren
diverse collecten heeft gehouden voor ons. De kerkenraad heeft besloten om aan een aantal gesteunde doelen een
eenmalige gift te geven. En onze organisatie valt daar ook onder. Wij kunnen een bedrag tegemoet zien van € 5.000,=.
Deze gift krijgt zeker een goede bestemming.
Hartelijk dank daarvoor evenals alle andere donateurs en organisaties, die ons blijven steunen met hun gaven en
ondersteuning.
De komende maanden gaan wij actief aan de slag om een ‘Zonnige’ bijdrage te kunnen leveren voor de aanschaf van
Zonnepanelen voor het Hillcrest Aids Centre en daarvoor bijdragen in te zamelen. Blijf ons volgen op de website ,
4 augustus
8 september
16 september
10 november

Markt van Melk en Honing in Zuidlaren
Marktdag bij de Dorpskerk in de Bilt
Herfstfair bij de Paalkoepel in Haren
Landelijke Diaconale dag in Utrecht

Zie ook onze website voor een actuele agenda of volg ons op Facebook.
SRC Cultuurvakanties, src-reizen.nl, organiseert een bezoek aan Hillcrest Aids Centre en aansluitend een onvergetelijke
lunch bij de grannies in de vallei, die bij de reis is 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”

