
 

 

 

 
 

 
 
 
Zonnepanelen voor Hillcrest Aids Centre 
 

Sinds enige tijd zijn wij ook actief met het mogelijk maken van zonnepanelen op het dak van het 
Hillcrest Aids Centre, zodat er kan worden voorzien in de eigen energie voorziening en zo dus op de 
exploitatie kosten kan worden bespaard voor vele jaren. Samen met de “Wilde Ganzen” kunnen wij ook 
samen met u daarvoor gaan zorgen. De totale aanschaf kosten zijn € 30.000 
Als wij € 20.000 voor deze actie inzamelen dan kunnen de “Wilde Ganzen” dit aanvullen met € 10.000. 
Momenteel hebben wij al meer dan € 13.000 ingezameld, nog even en dan kunnen wij het Hillcrest 
Aids Centre  in het zonnetje zetten. 

 
Herdenkingstegel Sandra de Vries 
 

Op 17 juni 2017 is onze oprichter en voorzitter van de stichting Zulu Aid, Sandra de Vries overleden.  
Ter herinnering aan haar is er een herdenkingstegel gemaakte welke op de memory wall bij de Respite Unit geplaatst 
zal worden. De tegel laat de drie huizen zien die symbool staan voor de inzet voor het Hillcrest Aids Center van Sandra, 
haar spirituele kracht en haar inzet voor haar gezin en familie. Uitbundig strooit ze haar kracht en energie uit naar 
iedereen die op haar weg komt.  
 
Amaryllis bollen actie 
 

Ook dit jaar zijn er tot 15 oktober weer Amaryllis bollen te bestellen. De opbrengst is voor het Hillcrest Aids Centre.  
De prijs van de bollen is € 5,- /st. De bollen worden eind november 2018, (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. 

 
Hillcrest Aids Centre Nieuws  
 

De financiële situatie bij het Hillcrest Aids Centre is nog steeds zeer kritiek en urgent en de bijdrage van de Comrades 
Marathon van ongeveer € 60.000 is dan ook zeer welkom. Er is ook weer nieuwe informatie voor de marathon van 
2019. En....weet u nog ultra runners die in 2019 mee zouden willen doen, laat het ons weten. 
 
 

                       
 

In opdracht van Toyota heeft het Woza Moya team met veel passie en toewijding een gigantisch kralen billboard 
gemaakt. Het weegt 1,5 ton en is geplaatst in Johannesburg.   
Bekijk ook de video over het tot stand komen van dit schitterende reclame board. 
 

De manager van Woza Moya, Paula Thomson, is verkozen tot de regionale zakenvrouw 
van het jaar. Een mooie erkenning voor een mooie organisatie, die mooie producten maakt 
met 1.500 voornamelijk vrouwen met een staf van 20 mensen en meer dan 15 vrijwilligers. 
 
Stichting Zulu Aid 

 

Naast een mooie nieuwe folder is er nu ook een flyer om onze activiteiten en werk voor het Hillcrest Aids Centre onder 
de aandacht te brengen. 
 
 
 
 

 
 

De afgelopen maanden zijn wij weer zeer verblijd met schitterende giften, deels voor het project voor de zonnepanelen, 
voor het overige voor het Hillcrest Aids Centre. 

Alle donateurs en organisaties, die ons blijven steunen met hun gaven en ondersteuning. Hartelijk dank daarvoor. 
 

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 , 
 

        10 november Landelijke Diaconale dag in Utrecht 
 

De komende tijd zijn wij ook weer evenals voorgaande jaren aanwezig op vele markten voorafgaand aan de kerstdagen 
 

Zie 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” 

 

 

 

 

 
 

    

Monte Carlo                     Ferrari                   Calgary Wit 
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