Jongeren Project
Zulu Aid geeft samen met Kerk in Actie een financiële bijdrage aan het Hillcrest Aids Centre om programma’s op te
zetten en uit te voeren om een belangrijke groep kwetsbare jongeren kansen te bieden. De programma’s omvatten
informatie, onderwijs en voorlichting, steun aan de 2500 oma’s die voor hun kleinkinderen en achterkleinkinderen
zorgen, sportkampen e.d.
Mede door geweldige bijdragen van de diaconieën van de kerken in Leidschendam en Hoorn/Blokker en vele anderen
maken wij dit voor een groot deel mogelijk.
Zonnepanelen bij het Hillcrest Aids Centre
Wat is het toch geweldig dat wij vanuit Nederland zo’n fantastische groene bijdrage kunnen
leveren, samen met Wilde Ganzen, diverse organisaties, kerken en persoonlijke bijdragen.
Hierdoor wordt het Hillcrest Aids Centre voor een deel van de vaste lasten ontdaan en is er
een positieve bijdrage aan het goed functioneren van de energie voorziening in het Centre.
In het begin van september zijn de laatste van de in totaal 139 zonnepanelen gemonteerd.
Bezoek Candace Davidson
Wij zijn erg blij om de directeur van het Hillcrest Aids Centre, Candace Davidson, in Nederland te mogen ontvangen en
met haar de diverse kerken en organisaties door heel het land te mogen bezoeken. Het wordt een intensief maar ook
productief bezoek.
Wij gaan op bezoek in De Bilt, Oost Souburg, Amsterdam, Den Haag, Hilversum, Rolde en diverse andere plaatsen.

VRIENDENMAALTIJD tijdens bezoek Candace Davidson
Ook organiseren wij een “Vrienden Maaltijd” op vrijdag 1 november van 18.30 tot 22.00 uur in de Oosterlichtkerk, 1e
Brandenburgerweg 34, 3721 MJ Bilthoven.
De kosten voor het driegangendiner met 1 consumptie bedraagt slechts € 27,50, maar als u ons werk en het Hillcrest
Aids Centre met een extra bijdrage wil steunen, mag dat natuurlijk altijd. Er is een muzikale omlijsting en Candace
Davidson zal een toespraak houden. U kunt zich aanmelden via info@zuluaid.nl met vermelding van “Vrienden
Maaltijd” en aantal personen. Of via de website zuluaid.nl
Amaryllisbollen 2019
Ook dit jaar zijn er tot 8 november weer Amaryllis bollen te bestellen. De opbrengst is voor het Hillcrest Aids Centre.
De prijs van de losse bollen is € 5,- en in pot € 7,- De bollen worden eind november, (af)geleverd in de directe omgeving
van de Bilt, Zuidlaren, Rotterdam en Oost Souburg, daarbuiten worden verzendkosten in rekening gebracht van € 6,50.
De bestelling kunt u doen via info@zuluaid.nl met vermelding van “Amaryllisbollen” en aantal en soort of door het
formulier op zuluaid.nl in te vullen en te mailen naar info@zuluaid.nl in beide gevallen gevolgd door overmaking van het
totaal bedrag naar de Zulu Aid bankrekening NL22RABO0157729613.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bestelling.
Stichting Zulu Aid
De komende maanden zijn wij weer met een kraam aanwezig op de diverse markten om de mooie producten van Woza
Moya te verkopen. Met in het bijzonder de vele kerstartikelen, die een extra uitstraling geven aan de kerstdagen.
Agenda :
25 oktober
1 november
1 november
23 november
7 en 8 december
10 en 11 december
12, 13 en 14 december
13 december
13 en 14 december
14 december
18 december
24 december

-

Najaarsmarkt in Vlissingen
VRIENDEN-MAALTIJD De Bilt
Rolderfair in Rolde
Markt van Hoop in Goes
Kerstmarkt in Goes
Kerstmarkt in Woonzorgcentrum Ter Reede in Vlissingen
Warme winterweken bij ’t Vaarderhoogt tuincentrum in Soest
Wintermarkt De Bilt
Kerstmarkt in Veere
Kerstmarkt in Kerk Oost Souburg
Kaarslicht Vreeswijk
Herderstocht Balloo

Voor nadere informatie en actuele agenda, zie onze 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.
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”

