Steun aan kwetsbare jongeren door Hillcrest Aids Centre
Het Hillcrest Aids Centre werkt in de arme Vallei van Duizend heuvels op het gebied van HIV en Aids
preventie, economische steun, steun aan 2500 oma’s die voor hun kleinkinderen en achterkleinkinderen
zorgen, HIV en Aids kliniek en Respite/Hospice unit. Ze doen dat bewonderenswaardig op basis van
onvoorwaardelijke liefde voor mensen die onder grote druk staan in hun leven.
Een belangrijk onderdeel van hun werk is het geven van perspectief en hoop aan kansarme en
kwetsbare jongeren.
Hoge HIV en Aids percentages, matig onderwijs, slechte voeding, instabiele gezinssituaties,
jeugdwerkloosheid van wel meer dan 60% en door armoede veroorzaakt huiselijk geweld maken
jongeren letterlijk en figuurlijk het kind van de rekening.
Kerk in Actie heeft de Nederlandse Stichting Zulu Aid (die zich inzet voor het werk van Hillcrest Aids
Centre) nu met een financiering in staat gesteld om programma’s op te zetten en uit te voeren om een
belangrijke groep kwetsbare jongeren kansen te bieden.
Wat gaat er gebeuren in 2019 binnen dit project:
•
•
•

Er komen zgn. life skills kampen waar verantwoordelijkheid voor elkaar centraal staat
Er worden sportkampen georganiseerd
In sessies met sterke jongeren wordt peer education training gegeven (Peer Education is een vorm van
gezondheidszorg waarbij leden van een bepaalde groep ondersteund worden om gezondheid bevorderende
gedragsverandering teweeg te brengen bij andere leden van de groep: hun 'peers') , zodat zij als sterke

•
•
•
•
•
•
•

rolmodellen in hun gemeenschap kunnen fungeren
Via georganiseerde vak-trainingen is er betere kans op een goede toekomst
Oma’s krijgen training en handvatten voor de opvoeding van de kinderen
Kwetsbare kinderen van 10-14 jaar oud worden geïnformeerd en geïnspireerd om hun
kwetsbaarheid voor HIV en Aids te verminderen
HIV positieve weeskinderen met problemen krijgen intensieve begeleiding en zorg
Jongeren krijgen training in ‘levenslessen’ om sterk met verantwoordelijkheidsgevoel door het
leven te gaan en er ook te zijn voor anderen
Kwetsbare jongeren worden gesteund in het leren van een vak en opzetten van een bedrijfje
HIV en Aids testen worden gestimuleerd

Zo mag dit prachtige project fungeren als baken van hoop in een kansarme omgeving waar de
verleidingen om het verkeerde pad te kiezen dagelijks op jonge mensen in deze omgeving afkomen.
Heel veel dank voor jullie steun aan dit hoopvolle project.
Mede namens de mensen van Hillcrest Aids Centre en de jongeren in de Vallei van Duizend heuvels in
KwaZulu Natal in Zuid Afrika

