Project van de Week
Het zonnepanelen project van het Hillcrest Aids Centre is het “Project van de Week bij
de Wilde Ganzen. In een uitzending op Zondag 9 juni om 11.55 uur op NPO2 wordt er
aandacht besteed aan het Hillcrest Aids Centre en vermeld, dat men eventueel een
financiële bijdrage kan geven voor deze mooie organisatie . Wij zijn benieuwd, U ook?
Zonnepanelen bij het Hillcrest Aids Centre
Wij zijn alweer aardig op weg om ook de 2 e Fase van Zonnepanelen project, 54 panelen op het administratie gebouw,
voor elkaar te krijgen. We zijn nog maar € 5.500,- verwijderd van de realisatie. Helpt u mee
Charity diner “Plaats de Wereld’
Tijdens het Benefietdiner wat door ‘Plaats de Wereld’ werd georganiseerd op 1 februari was het voltallige Bestuur van
St. Zulu Aid aanwezig met vele anderen om te genieten van een reis langs de Afrikaanse keukens.
De opbrengst van € 1.200,- van dit heerlijke diner was voor St. Zulu Aid. Wat een geweldige bijdrage
Kerstartikelen
De zomer is nog maar net begonnen en wij willen toch onze kerstartikelen onder uw aandacht brengen. Ze kunnen dan
tijdig besteld en gemaakt worden. Misschien een idee voor b.v. een Diaconie om aan uw mensen een cadeau met een
verhaal te geven
40 dagen tijd in Hoorn/Blokker en Leidschendam
Tijdens de 40 dagen voorafgaand aan Pasen is er in de kerken in Hoorn/Blokker en Leidschendam uitgebreid aandacht
besteed aan het werk van het Hillcrest Aids Centre en zijn een aantal mensen van ons bestuur aanwezig geweest bij
diverse diensten en activiteiten om te vertellen over het centrum en de mooie artikelen van de Woza Moya vrouwen te
verkopen. Op eerste pinksterdag zondag 9 juni zijn wij uitgenodigd in kerk in Leidschendam om de opbrengst in
ontvangst te nemen tijdens de viering
Change the Game dag Wilde Ganzen over lokale fondsenwerving
Op vrijdag 24 mei j.l. maakten we het Wilde Ganzen seminar mee over lokale fondsenwerving en hoe hun
partnerorganisaties overzee dat in de praktijk kunnen brengen. Lokale experts van de Change the Game Academy
waren aanwezig uit tal van landen. In Zuid Afrika is dat de organisatie Rhiza (www.rhiza.nl).
Maak gebruik van lokale financieringsmogelijkheden of bepleit zaken in je land bij de overheid of elders in de
maatschappij die de mensen waar je voor werkt duurzaam ten goede komen. Hillcrest Aids Centre doet het goed op dit
vlak. Ze kennen goed draagvlak, hebben 1/3 eigen inkomen uit tuin en sieraden en staan open voor samenwerking
binnen een breed netwerk. In die zin mogen ze een voorbeeld zijn maar het is altijd goed om te blijven kijken naar lokale
mogelijkheden voor de financiering van het werk
Stand van zaken bij Hillcrest Aids Centre
De programma's op het centrum gaan met enthousiasme door. In April was er weer de zeer geslaagde Gogolympics
met duizend oma's die zich de hele dag in het zweet sporten om hun wedstrijden te winnen en weer geweldig hadden
met elkaar. Het jongerenproject met steun ook van Kerk in Actie loopt prima en er zijn goede kansen dat met steun van
het Amerikaanse US Aid dit jeugd HIV preventieprogramma kan worden uitgebreid voor andere leeftijdsgroepen.
De vier winkels draaien goed, de Respite Unit blijft een teken van hoop en een belangrijke pijler onder het werk. Het
economisch programma Woza Moya verdient grote waardering en een bezoek namens het AIDS Fonds door hun
commercieel medewerker Alexander Medik leverde veel complimenten en zelfs bewondering op. Steun blijft hard nodig
en daarom blijven we ons met hart en ziel inzetten om dit mooie werk mede mogelijk te maken
Stichting Zulu Aid
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.
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.
Agenda :
Zaterdag 15 juni

- Sponsorloop van “Samenloop van Hoop” in Koudekerke (Walcheren)
- Vier Gravinnen in Tiel
Woensdag 26 juni
- Zomermarkt in Woon-zorg centrum ter Reedein in Vlissingen
Zaterdag 3 augustus
- Melk en Honing in Zuidlaren
Zaterdag 10 augustus - Colijnplaatsedag
Zondag 25 augustus
- Kunstmarkt in Roden
Zaterdag 14 september - Marktdag de Bilt
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”

