
 

 

                     

 
 

 
 
 
 

Bezoek aan het Hillcrest Aids Centre 
 

Toen het bestuur op 9 oktober een uitnodiging kreeg om het 10 jarig bestaan van de Respite Unit bij te wonen werd er 
op de eerstvolgende bestuursvergadering unaniem besloten “daar willen wij bij zijn” en werd er in korte tijd in overleg 
met het Hillcrest Aids Centre een prachtig bezoek georganiseerd, uiteraard op kosten van een ieder persoonlijk. En wat 
was het fantastisch om daar te mogen zijn. Bij aankomst op het centrum was iedereen onder de indruk van geweldige 
en mooie uitstraling van het centrum, het zag er fantastisch en goed uit. Na een rondgang over het terrein en de winkel 
hebben we besprekingen gehad met Candace Davidson (CEO Hillcrest Aids Centre)  over alle activiteiten en hoe het 
gaat met organisatie, over de nog steeds kwetsbare financiële situatie, later met de leverancier van de zonnepanelen 
en de dames van de sieraden.  
 

Er zijn inkopen gedaan in de winkel, er is een bezoek gebracht aan een Grannie project in de vallei 
van duizend heuvels, Joke heeft handmassage gegeven aan patiënten en personeel van de 
Respite Unit. Daarover heeft zij een indrukwekkend verslag geschreven, dit is te lezen op de 
website. Er is een koelkast geschonken door Inloophuis “de Boei “in Rotterdam en door het 
bestuur van Zulu Aid een diepvriezer, omdat de huidige defect waren en er een grote behoefte 
was aan vervanging. Uiteraard hebben we de viering van het 10 jarig bestaan van de Respite Unit 
bijgewoond en de herdenking in het kader van Wereld Aids Dag. Het gedenken van de dit jaar 86 
overleden mensen was indrukwekkend. In de 10 jaar zijn er al 1600 mensen overleden.  
We hebben meegedaan aan de “Charity Challenge Relay–World Aids Day 2018” een estafette 
loop wandelend 3x 5km, waar wij aan hebben deelgenomen of een hardloop wedstrijd van 5x 
5km. Het was een mooi evenement.  
Kortom het waren geweldige dagen, indrukwekkend, maar ook met een fantastisch gevoel, dat waar wij samen met u 
ons voor inzetten een verschil maakt op een plek die,  
 

“onvoorwaardelijke liefde en hoop bieden aan allen die getroffen zijn door HIV/AIDS” 
 

 
Zonnepanelen bij het Hillcrest Aids Centre 
 

Tijdens ons bezoek hebben wij een zeer constructief gesprek gehad met de firma Solaray 
over het installeren van zonnepanelen in het Hillcrest Aids Centre, in eerste instantie op 
de Respite Unit en later ook op het administratie gebouw. Na terugkeer hebben wij een 
goed gesprek gehad met Wilde Ganzen over het financiële deel, voor de Respite Unit en 
later het Administratie gebouw. De laatste hand wordt gelegd aan de documenten, zodat er op de Respite Unit 
binnenkort 85 zonnepanelen komen en dat is echt geweldig.  
 

We gaan nu verder en proberen ook op het administratie gebouw 54 zonnepanelen te plaatsen samen met u en de 
Wilde Ganzen, zodat het Hillcrest Aids Centre energieneutraal kan worden.  
Doe mee en denk met ons mee over fondswerving, ook voor de zonnepanelen op het administratie gebouw. 
 
Stichting Zulu Aid 
 

Het is voor ons een bijzondere en drukke periode zo aan het eind van het jaar, de amaryllisbollen actie die succesvol 
was, de Landelijk Diaconale Dag van Kerk in Actie met veel nieuwe contacten en naast het 
bezoek aan het Centre zijn er ook talloze kerstmarkten. Op 15 december zelfs op 6 plaatsen 
in het land, waar de mooie producten van de Woza Moya vrouwen worden verkocht. 
 

Wij danken een ieder die met ons meeleeft en op enige wijze steun verleent, de donateurs 
en organisaties voor hun bijdrage, kopers  van een amaryllisbol, van een sieraad of ander 
mooi product en hopen dat u het Hillcrest Aids Centre zal blijven steunen. 
 

Namens het bestuur wensen wij u fijne kerstdagen en een goed 2019.  
 

Henk van der Hoek, Secretaris Stichting Zulu Aid 
 

Weet u trouwens dat wij ANBI gecertificeerd zijn en dus uw giften aftrekbaar zijn. 
 
 
 

De komende maanden gaan wij actief verder om een ‘Zonnige’ bijdrage te kunnen leveren voor de aanschaf van 
zonnepanelen voor het administratie gebouw van het Hillcrest Aids Centre en daarvoor bijdragen in te zamelen. Blijf ons 
volgen op de website. 
 

Het Hillcrest Aids Centre heeft kortgeleden het nieuwe Annual Report 2017/2018 uitgebracht. Het is te vinden op de 
website van het Centre. 
 

Op Vrijdag 1 februari 2019 wordt er door “Plaats de Wereld” in Vries een Benefietdiner georganiseerd waarvan de 
opbrengst is voor Zulu Aid. Komt u ook, geef u tijdig op hiervoor. 

 

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” 

 

 
 

 

 

https://www.zuluaid.nl/wp-content/uploads/2018/12/Bezoek-aan-Hillcrest-Aidscentrum-nov-2018-hand-massages.pdf
https://www.hillaids.org.za/publications/annual-reports
https://plaatsdewereld.nl/2018/12/14/%EF%BB%BF%EF%BB%BFbenefietdiner-afrikaanse-safari/
http://www.src-reizen.nl/
http://www.zuluaid.nl/
mailto:info@zuluaid.nl

