Jaarverslag 2018
In deze eerste nieuwsbrief van 2019 zijn wij als bestuur van Stichting Zulu Aid verheugd om
u het Jaarverslag 2018 aan te kunnen bieden. Hierin geven wij een verantwoording en een
overzicht van de resultaten die we bereikt hebben en hoe we dat hebben gedaan.
Wij hopen dat u met plezier kennis neemt van dit jaarverslag.
Zonnepanelen bij het Hillcrest Aids Centre
Nadat wij als bestuur vorig jaar terug kwamen van ons bezoek aan het Hillcrest Aids Centre
en daar een prettig en constructief gesprek hadden met de firma Solaray, de installateur
van de zonnepanelen zijn we in overleg gegaan met de Wilde Ganzen over de financiën en
hoe we de eerste fase van dit project kunnen afronden. En zo is in het begin van 2019 de
opdracht verstrekt aan de firma Solaray voor het installeren van 85 zonnepanelen op de
Hospice/Respite Unit.
Wat een geweldig resultaat mede dankzij de steun van de Wilde Ganzen, vele donateurs,
de ASN Foundation, diverse kerken en organisaties. Hartelijk dank daarvoor.
De eerste volledige dag dat de installatie functioneerde is er al 156 kWh opgewekt, een
serieuze bijdrage in structurele kosten.
En nu gaan wij verder met Fase-2, het plaatsen 54 panelen op het administratie gebouw, zodat samen met u en de
Wilde Ganzen het Hillcrest Aids Centre energieneutraal kan worden.
Er zijn al vele bijdragen ontvangen, waar bij een fantastische toezegging van de Triodos Foundation.
Wij gaan ons best doen om dit project in de eerste helft van dit jaar af te ronden.
HELPT U MEE?
Hillcrest Aids Centre
Er worden in het Hillcrest Aids Centre steeds weer nieuwe initiatieven en plannen gemaakt om met veel enthousiasme
aan te werken, ondanks de nog steeds kwetsbare financiële situatie worden er toch steeds weer gelden gedoneerd en
gegenereerd om weer verder te gaan.
Zo is er samen met “Wereldkinderen”, zie ook de website, een Granny project opgezet om de Oma’s te ondersteunen in
de opvoeding en begeleiding van hun kleinkinderen.
Er wordt samen met “Kerk in Actie” een Jongeren project gestart om de kwetsbare jongeren weerbaarder en sterker te
maken. Een prachtig project dat mag fungeren als een baken van hoop in een kansarme omgeving.
Zie ook onze website.
Dit jaar is de Comrades Marathon op zondag 9 juni. Een ultramarathon van ongeveer 90 kilometer, die sinds 1921
jaarlijks wordt gehouden in de provincie KwaZulu-Natal en waar het Hillcrest Aids Centre vorig jaar een mooie
financiële schenking kreeg.
Stichting Zulu Aid
De komende maanden gaan wij actief verder om een ‘Zonnige’ bijdrage te kunnen leveren voor de aanschaf van 54
zonnepanelen in Fase-2 voor het administratie gebouw van het Hillcrest Aids Centre en daarvoor bijdragen in te
zamelen.
Ook gaat onze fondsenwerving voor het jongerenproject en de steun aan de AIDS kliniek en de Respite Unit (Adopteer
een bed) volop door.
Blijf ons volgen via onze website. https://www.zuluaid.nl/
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”

