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Jaarverslag Stichting Zulu Aid 2018 

Geachte lezer, 
 

Hierbij presenteren wij met veel genoegen het verslag van onze activiteiten en resultaten welke 
wij hebben bereikt in 2018. Het was een jaar met vele hoogtepunten, zoals een nieuwe voorzitter 
voor de Stichting, de erkenning als CBF Goed Doel, de nieuwe folder en flyer, het zonnepanelen 
project, de vele markten en aan het eind van het jaar het bijwonen van het 10 jarig bestaan van 
de Hospice/Respite Unit in het Hillcrest Aids Centre.  
Ook dit jaar hebben wij onze beloften aan het Hillcrest Aids Centre kunnen waar maken mede 
dankzij de steun en financiële bijdragen van velen van u en de Wilde Ganzen, Kerk in Actie, SRC, 
Stichting IBAFU, Wereldwinkels in Laren en WestKapelle, Stichting Plaats de Wereld, diverse 
fondsen, kerken en de ASN Foundation. 
 

Doel Stichting Zulu Aid  
 

Het doel van Stichting Zulu Aid is: Het ondersteunen van de Hillcrest Aids Centre Trust in Zuid 
Afrika. Deze organisatie zorgt ervoor, dat mensen die leven met HIV en AIDS en/of mensen 
waarvan de familieleden leven met het HIV virus, toegang krijgen tot preventie, zorg, behandeling, 
economische steun, scholing en ondersteuning in de ruimste zin van het woord. 
 

De doelen die de Stichting heeft worden op 
verschillende manieren tot stand gebracht, o.a. door: 
 

✓ het verkopen van sieraden en andere 
producten (veelal gemaakt van kralen), die 
gemaakt zijn door mensen, die leven met HIV 
en verbonden zijn aan het Hillcrest Aids Centre 

✓ het werven en inzamelen van geld via o.a. 
donaties, sponsoring, collectes, periodieke 
giften en legaten 

✓ het zelf, of samen met anderen, organiseren 
van bijeenkomsten, lezingen en andere 
activiteiten gericht op het promoten en 
informeren over het werk van het Hillcrest Aids 
Centre in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika 

 
Een overzicht van 2018 
 

 
Wij zijn het jaar als bestuur zeer goed begonnen met Annemarie Stern als nieuwe voorzitter van 
de Stichting per 1 januari, die de in juli 2017 overleden oprichtster en voorzitter van de Stichting 
Zulu Aid, Sandra de Vries opvolgt. 
 

We beginnen dit jaar weer met veel energie en gaan ons aanmelden voor een 
erkenning bij het CBF. Spannend maar uiteindelijk na het invullen van een vragenlijst 
en een positief interview zijn we nu een erkend goed doel . Een goed begin. 
Om de administratie en de betalingen van de op de website gekochte artikelen te 
verbeteren hebben we het betalen via iDeal mogelijk gemaakt, dit is ook voor onze 
klanten een extra service en een hele verbetering. 
Het is voor ons als bestuur, maar ook voor belangstellenden en geïnteresseerden, van belang dat 
we nadenken hoe wij als bestuur in de komende jaren ons gaan inzetten voor onze doelen en 
welke doelen. Dit leggen we dan na interne discussie vast in ons beleidsplan, welke weer is 
vastgesteld in het Beleidsplan 2018-2019, wat is te vinden op zuluaid.nl   
 

Het idee voor het plaatsen van zonnepanelen  wordt zeer positief ontvangen in het Hillcrest Aids 
Centre en men gaat lokaal aan de slag om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en wat dat 
eventueel zou gaan kosten. Er worden verschillende bedrijven benaderd voor een onderzoek en 
offerte. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden op de verschillende gebouwen of het 
bouwkundig wel mogelijk is, maar ook naar de ligging ten opzichte van de stand van de zon. 
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Er gaan een aantal maanden overheen voordat er een goed en 
duidelijk beeld is, maar voor betrokkenen, Zulu Aid en Hillcrest Aids 
Centre, is het duidelijk “Hier gaan wij voor in 2018”.  
Wanneer dit doel is bereikt is er een structurele financiële bijdrage 
door besparing op de energie kosten. Er worden acties ondernomen voor de 
financiële ondersteuning van dit project, die ook zeer positief wordt ontvangen. 
We gaan in gesprek met “Wilde Ganzen” en krijgen een grote donatie van de ASN 
Foundation en vele giften van diverse kerken, fondsen en particulieren, die een bijdrage leveren 
aan dit groene project. Aan het eind van het jaar is er een bedrag van € 17.001,10 beschikbaar 
voor de zonnepanelen, zodat we samen met “Wilde Ganzen” de eerste fase kunnen gaan 
afronden. Wat een geweldig succes.  
 

Van het Hillcrest Aids Centre krijgen we een mooie foto van de herinneringstegel, 
die is gemaakt ter herinnering aan Sandra de Vries en het vele werk wat zij heeft 
gedaan voor de Stichting Zulu Aid en het Hillcrest Aids Centre.  
De tegel laat de drie huizen zien die symbool staan voor de inzet voor het Hillcrest 
Aids Centre 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.  
Deze mooie herinneringstegel is geplaatst op de memory wall achter de Hospice/ 
Respite Unit. 
 

Om het werk van de Stichting Zulu Aid en de ondersteuning van het Hillcrest Aids Centre onder de 
aandacht te brengen hebben wij  een nieuwe Folder en Flyer ontwikkeld met een aangepaste  
tekst en het nieuwe logo en lay-out. 
 
 

 

 
 
Ook dit jaar hebben we weer een geweldige financiële bijdrage aan het Hillcrest Aids Centre 
kunnen leveren van € 50.000,- , dit is dan buiten het zonnepanelen project.  
Het is toch geweldig, dat ook dit jaar weer, mede namens onze donateurs, diverse fondsen, 
kerken en organisaties er zo’n grote steun is voor het fantastische werk van het Hillcrest Aids 
Centre.  
 

Een belangrijk onderdeel van onze inkomsten is ook de verkoop van de sieraden van de Woza 
Moya vrouwen. Er wordt met een enorme  passie veel werk, tijd en energie gestoken door 
bestuursleden en ambassadeurs in het verkopen op de webshop, de meer dan 20 markten, 
informatie bijeenkomsten, kerkdiensten, ambassadeurs en bijzondere verkooppunt in Roden. 
Uiteindelijk was de mooie verkoop  totaal € 14.920,80. Ook de amaryllisbollenactie leverde een 
bijdrage op van € 1.291,35.  
 

Van 21 t/m 27 juli 2018 bezocht ons bestuurslid fondsenwerving Aad van der Meer namens Zulu 
Aid de internationale AIDS conferentie in Amsterdam. Hij sloot aan bij de groep deelnemers vanuit 
de Wereldraad van Kerken die de twee dagen voorafgaand aan de conferentie een eigen 
voorbereidingsconferentie hadden met als thema 'Faith building Bridges'.  
 

De uitkomst van beide conferenties was zeer bemoedigend en 
stimulerend. HIV en AIDS wordt op steeds meer plaatsen in de 
wereld meer beheersbaar maar we zijn er nog lang niet. Met 
name Oost Europa, Azië en Zuidelijk Afrika zijn nog grote 
aandachtsgebieden. En dan in heel de wereld met name jonge 
vrouwen tussen de 16 en 23 jaar waarbij het aantal nieuwe besmettingen met HIV nog steeds 
schrikbarend hoog is en toeneemt.  
Kerken en pastores kunnen in hun pastoraat en boodschap hierin een zeer belangrijke rol spelen.  
Het was een geweldige ervaring om zoveel mensen, allemaal op hun manier bezig in de strijd 
tegen HIV en AIDS, te mogen ontmoeten en inspiratie op te doen om het werk vol te houden. 
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Goede contacten werden gelegd en een pakket documentatie en contactadressen doorgestuurd 
naar Hillcrest Aids Centre.  
 
 

Aan het eind van het jaar zijn we met het gehele bestuur bij het 
Hillcrest Aids Centre op bezoek geweest op uitnodiging om het 
10 jarig jubileum van de  Hospice/Respite unit bij te wonen. Bij 
de mail met de uitnodiging stond dat door de afstand ze 
konden begrijpen als wij er niet bij zouden zijn, maar dat  een 
schrijven of video boodschap ook zeer gewaardeerd zou 
worden.  
Tijdens de bestuursvergadering werd unaniem besloten om 
daar toch bij aanwezig te zijn, uiteraard voor eigen kosten, en 
werd op korte termijn de reis georganiseerd.  
En wat was het mooi en indrukwekkend om daar te mogen zijn, 
het prachtig verzorgde Centre zag er fantastisch en mooi uit. 
Na een rondgang over het terrein en de winkel werden we geïnformeerd in een openhartige en 
informatieve vergadering door Candace Davidson, de Chief Executive Office (Directeur) van het 
Hillcrest Aids Centre, over de actuele situatie en de lopende zaken.  
Ook hadden we een constructieve en goede bespreking met de firma Solaray over de komende 
installatie van de 85 zonnepanelen in de eerste fase en de 54 zonnepanelen in de 2e fase. Er werd 
uitleg gegeven, onze vragen beantwoord en afspraken gemaakt over de installatie en verdere 
afhandeling en opvolging.  
Er werd uiteraard ook uitgebreid gekeken in de fantastische winkel 
en vele inkopen gedaan en in een bijeenkomst van gedachten 
gewisseld over het assortiment en diverse zaken besproken.  
Het 10 jarig jubileum van de Hospice/Respite unit was een 
indrukwekkende viering met diverse toespraken en terugblikken op 
de 10 jaar waarin ongeveer 1600 mensen zijn overleden. Deze dag 
is het ook wereld aids dag en worden de mensen herdacht die dit 
jaar zijn overleden, totaal 86, in de Hospice/Respite unit, het was 
indrukwekkend. 
 

Het waren geweldige dagen en zo bijzonder om hier met elkaar te 
zijn en te zien waar wij aan en voor werken, samen met u en wat voor verschil dit maakt op een 
plek die, 
 

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

Hillcrest Aids Centre 
 
Ondanks onze steun en die van vele anderen blijft de financiële situatie kwetsbaar. Het lukt toch 
elke keer weer om met alle inzet om toch door te blijven gaan en nieuwe activiteiten te blijven 
ontwikkelen. 
Met de positieve inzet van de totale staf en alle medewerkers wordt er hard gewerkt aan de vele 
projecten, die door het Hillcrest Aids Centre worden uitgevoerd: 
 

Scholing en bewustwordingsprogramma’s in de gemeenschappen - Deze projecten worden 
thuis en op scholen gegeven met preventie als hoofddoelstelling. 
Advisering en HIV/Aids testen - Testen worden vrijwillig aangevraagd waarna de betrokken 
mensen worden begeleid en geadviseerd. 
Thuiszorg – Thuiszorg medewerkers zijn actief in de verschillende gemeenschappen thuis. 
Hospice – voor stervensbegeleiding en respijt - In het centrum is ruimte voor terminale 
patiënten die geen thuis of zorg hebben en op een waardige manier omgeven door goede zorg en 
liefde kunnen sterven. Door deze goede zorg en goede voeding gaat meer dan de helft van de 
patiënten zelfs weer voor een periode naar huis. 
Inkomens genererende projecten - Mensen die leven met HIV en Aids en naaste betrokkenen 
worden begeleid en gestimuleerd om zelfvoorzienend te worden. Hierdoor groeit hun 
zelfvertrouwen en wordt hun menswaardigheid en zelfrespect versterkt. Tevens geeft het voor 
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hun familie hoop op een toekomst, hoe gering ook. Door hun producten te verkopen via het 
Hillcrest Aids Centre verdienen zij een inkomen voor zichzelf en de familie. 
Groentetuin projecten - Door het lesgeven in en ontwikkelen van kleinschalige 
groentetuinprojecten worden groentes verbouwd voor eigen gebruik of voor de verkoop zodat 
deze voor inkomen zorgt. 
 

Via Zulu Aid wordt het contact gelegd tussen Wereldkinderen en het 
Hillcrest Aids Centre en brengen zij een bezoek met een zeer positief 
resultaat. Ze zijn zeer onder de indruk en gaan een project ondersteunen 
van de “Grannies”   
zie ook de website “Oma’s zorgen voor hun Kleinkinderen”  
 

"We hebben een grootmoedersteungroep opgericht en hebben nu 
achttien leden. We runnen een bakkerij en pizzeria, houden kippen voor 
eieren, doen naaiwerk, hebben een tuin voor verse groenten.  
En we sporten om fit te blijven. We zijn oma, maar leeftijd doet er niet 
toe. We krijgen kracht uit het samenwerken!”                                               

 

 een van de Granny's 
 

Een hele mooie opsteker is de mooie bijdrage van de Comrades Marathon. De Comrades 
Marathon is een ultramarathon van ongeveer 90 kilometer, die sinds 1921 jaarlijks wordt 
gehouden in de provincie KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika. De Comrades Marathon is de oudste en 
qua deelnemersveld de sterkste ultramarathon ter wereld. 
 
Er is dit jaar ook afscheid genomen van Sbu, Sbusiso Mthethwa de inspirerende, spontane en 
energieke leraar en voorlichter, die samen met Olivia een bezoek heeft gebracht aan ons in 2013. 
 

Het Hillcrest Aids Centre blijft goed communiceren en rapporteren naar ons, er is regelmatig 
telefonisch en mail contact. De communicatie is zeer open en op al onze vragen wordt ook zeer 
open gereageerd. Open, warm, wederzijds respect en waardering, proactief en transparant zijn 
kernwoorden voor de relatie tussen Hillcrest Aids Centre en Zulu Aid en dat is zeer prettig. Zo 
blijven wij als Zulu Aid nauw betrokken en blijven we verbonden en proberen wij dat met 
enthousiasme en overtuiging over te dragen in onze promotie en wervingsactiviteiten. 
 

Voorbij 2018 
 
Het jaar 2019 wordt weer een uitdaging om er met elkaar weer een mooi jaar van te gaan maken 
en zoveel mogelijk mensen te vertellen over Zulu Aid, HIV en Aids en het Hillcrest Aids Centre, waar 
we het allemaal voor doen.  
 

In 2019 gaan we ook verder met het Zonnepanelen project Fase 2 voor het installeren van 54 
panelen op het administratie gebouw om een blijvende bijdrage te leveren aan de energie kosten. 
 

Samen met “Kerk in Actie” gaan we ook een Jongerenproject ondersteunen om kwetsbare 
jongeren een kans te bieden op een goede toekomst, door het organiseren van Life Skills kampen, 
vak-trainingen, Oma’s ondersteunen in de opvoeding van jongeren, sportkampen e.d.  
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.  
 

Verder ook de plannen die ondersteund worden door onze beleidsnota 2018-2019: 
 

• We gaan intensief aan de slag met promotie activiteiten en fondswerving 
• Verkopen van de mooie sieraden en draadproducten van Woza Moya via de website, 

markten, kramen en verkooppunten 
• Ook dit jaar zoeken we nieuwe ambassadeurs voor de verkoop van sieraden op diverse 

vaste verkooppunten in het land 
• Evenementen organiseren, zoals b.v. veilingen, Wereld Aids dag en promotiedoelen 
• Kerken informeren over ons en onze activiteiten, b.v. via nieuwsbrief en directe 

samenwerking (o.a. gericht op een diaconaal jaar rond Hillcrest Aids Centre uitmondend 
op een diaconale reis) 
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• Goede PR verzorgen via nieuwsbrieven, jaarverslagen, rapportage naar donateurs en 
partnerorganisaties, goed foldermateriaal en een actueel bijgehouden website 
www.zuluaid.nl en facebookpagina. 

• Het contact voortzetten met “Plaats de Wereld”, de organisatie voor Wereldeducatie en 
Inspiratie in Vries 

• Contact leggen en onderhouden met grotere partijen die belangstelling hebben om ons te 
blijven of gaan steunen 

• Stimuleren van mensen om donateur te worden of een periodieke schenking te willen 
gaan doen 

• Intensief en regelmatig contact houden met de mensen van het Hillcrest Aids Centre. Via 
één werkbezoek per jaar, indien mogelijk, via regelmatig overleg over vorderingen, 
uitdagingen, plannen, rapportage en fondswerving opties 

• Contacten met het SRC voortzetten, zodat de bezoeken aan het Hillcrest Aids Centre in 
hun reizen blijven opgenomen 
 

Financiën 2018 

Resultatenrekening Stichting Zulu Aid over de periode 01-01-2018 t/m 31-12-2018 

Kosten:     Opbrengsten:   

Sieraden inkoop € 11.081,64  Sieraden verkoop excl. BTW € 14.920,80 

Stortingen naar Hillcrest  € 50.000,00  Ontvangen Donaties € 42.426,56 

Diverse kosten € 2.771,95  Periodieke schenking(en) € 920,00 

Folders / Website € 634,65  Actie zonnepanelen € 17.001,10 

Bankkosten € 260,24 
 

Rente spaarrekening (nog te 
ontvangen) 

€ 1,55 

Kosten markten € 426,99  Actie amaryllisbollen € 1.291,35 

Positief saldo 2018 € 11.385,89     

 € 76.561,36   € 76.561,36 

Voorlopige balans Stichting Zulu Aid per 31 december 2018   

Activa     Passiva   

Rabo rekening courant € 2.126,72  Nog te betalen inklaringskosten € 2.933,40 

Rabo spaarrekening € 33.000,00    
Voorraad sieraden per    31-
12-2018 

€ 19.271,00 
   

Nog te ontvangen rente 
spaarrek. 

€ 1,55 
 

Positief saldo t/m 2017 € 40.472,38 

Nog te ontvangen facturen € 392,40  Positief saldo 2018 € 11.385,89 

Totaal activa € 54.791,67  Totaal passiva € 54.791,67 
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Tenslotte  
 
We zijn blij om namens het bestuur dit verslag over het werk van Stichting Zulu Aid in 2018 aan te 
kunnen bieden.  
We zijn velen van jullie veel dank verschuldigd voor de steun aan ons werk. Op allerlei manieren 
hebben kerken, scholen, organisaties, bedrijven en een grote groep donateurs ons gesteund en 
steeds weer verrast en ons een hart onder de riem gestoken met geld, waardering, gebeden en 
activiteiten.  
Zo mogen we doorgaan met onze rol in de strijd tegen HIV en AIDS. Een strijd die taai is maar 
gewonnen moet worden op weg naar een AIDS vrije generatie. 
Jullie support hebben we daarbij blijvend nodig nu we weer volop bezig zijn met alle plannen voor 
2019 en later. Heel veel dank mede namens ons geweldige team. 
 
 
 

Bestuursleden Stichting Zulu Aid 
 

• Annemarie Stern – Voorzitter (Oost Souburg) – Mob: 06 15322977  
• Henk van der Hoek – Secretaris (Rotterdam) –  Mob: 06 11562315  
• Hennie Lubbers – Penningmeester (Rolde)   
• Aad van der Meer – Bestuurslid Fondswerving (Bilthoven) – Mob: 06 51043060  
• Marrie van Walderveen – Boekhouder (Groenekan)  
• Teuni van der Meer – Bestuurslid  (Bilthoven)  

 

 
 
 
 
 
Rolde, 28 maart 2019       Rotterdam, 28 maart 2019 
 
 
 
Annemarie Stern    Henk van der Hoek 
(voorzitter)   (secretaris)  

 
Stichting Zulu Aid              Kamer van Koophandel nummer: 50887270  
Olmendaal 55                e-mail: info@zuluaid.nl  
3075KR Rotterdam              Bankrekeningnummer: NL22RABO0157729613  

         Fiscaal nummer: NL 822980125 
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