
Verslag bezoek van Candice Davidson 
 
Vrijdag 25 oktober 
 
Na een grondige voorbereiding van de komst van Candace en de invulling van de dagen die 
ze zal doorbrengen in Nederland is het eindelijk zover. Rond 13.00 uur komt ze aan op 
Schiphol. Aad haalt haar af en brengt haar naar Groenekan. 
Vanaf 16.30 uur verzamelt het voltallige bestuur van Stichting Zulu Aid en Joke zich daar. De 
heerlijke maaltijd is een mooie start van – naar we hoopten – een geweldig verblijf van 
Candace in Nederland. 
 
Zaterdag 26 oktober 
 
Een dag die in het teken staat van de opening van de nieuwe Wereldwinkel in De Bilt. Een 
drukke dag voor Teuni en Marrie. Henk, Joke, Aad, Candace en Annemarie zijn aanwezig bij 
de opening en verblijven een tijd in de nieuwe winkel. Een prachtige, grote winkel. Een 
plaatje. Ook nog eens leuk dat we oude-bekenden tegenkomen en even kunnen spreken. 
Candace vermaakt zich ook prima. 
Rond de middag gaan Aad, Candace en Annemarie op pad richting Rotterdam. Bij Joke en 
Henk staat een heerlijke lunch klaar. Hierna is er nog ruimte om één van de onderwerpen die 
we graag met Candace willen bespreken te behandelen. We kiezen de jubilea die in 2020 te 
vieren zijn: 30 jaar Hillcrest Aids Centre; 10 jaar Gogolympics; 10 jaar Stichting Zulu Aid. 
Gevraagd naar de ideeën die er misschien al zijn in Hillcrest. En die zijn er.  
Rond Wereld Aids dag zal het 30 jarig jubileum van HACT gevierd wordt. Dat zal ongeveer 
dezelfde vorm krijgen als de viering van het 10-jarig bestaan van de Respite Unit vorig jaar. 
Ook met een grote tent, sprekers e.d. 
Verder wordt er bij HACT aan gedacht om een jubileumboek uit te brengen. Ons idee daarbij 
om dat een 2-talig boek te laten past niet bij het idee wat er nu in Hillcrest leeft. Gedacht 
wordt aan een compact boekje van 24 of 32 pagina's als een soort jaarverslag maar dan 
een jubileumuitgave. 
Aan het jubileum van de Gogolympics wordt eerder in 2020 aandacht besteed. De datum 
van de 2020 aflevering is 24 april.  
Natuurlijk zal de Comrades Marathon weer een groot evenement worden. 
Als het gaat om de viering van het jubileum van Stichting Zulu Aid melden Henk en Aad dat 
dit gevierd zou kunnen worden met onder andere een symposium. 
Het blijft bij uitwisselen van ideeën en verder brainstormen, maar het begin is gemaakt.  
Afspraak is om in de loop van de week telkens één van de onderwerpen met elkaar te 
bespreken. Dat zal dan wel in steeds wisselende samenstelling zijn. 
Rond 15.00 uur weer in de auto op pad naar Burgh Haamstede. Na een prachtige tocht daar 
naar toe blijkt dat Candace een grote interesse te hebben voor het vele wat ze ziet en dat 
ook graag op camera vast legt. Ze heeft oog voor heel veel. 
In Burgh Haamstede worden we ontvangen door Bart van Dam (neef van Aad en Teuni en 
kerkrentmeester bij de Prot. Gem. in Burgh Haamstede).  
Deze groene kerk droeg voor € 1.000,- bij aan het zonne-energie project. Een korte maar 
fijne ontmoeting. We horen zijn verhalen van een mooie gemeente, we zien een nog niet zo 
oud kerkgebouw met sfeer en kunst en een prachtige oude bijbel. Na de koffie gaan we 
verder naar Oost Souburg. 
Rond 18.00 uur komen we daar aan. Na het installeren genieten we van de maaltijd die 
Corrie heeft bereid. Aad gaat na de koffie naar Ingrid en Candace is intensief bezig om nog 
snel een PowerPoint presentatie in elkaar te zetten voor het programma van zondag. 
Zondag 27 oktober 
De kerkdienst in de Protestantse Gemeente in Oost Souburg. Om 09.00 uur melden we ons in 
de kerk. Het kerkkoor oefent nog even, Candace en Eeuwout spreken nog even alles door en 
Corrie, Marrie en Teuni richten vast de verkooptafels in. En nog fijner: Henk en Joke zijn er 
ook. 



Tijdens de dienst is er volop ruimte voor de aandacht voor Hillcrest Aids Centre en Candace 
krijgt mooi de ruimte om over Hillcrest en haar eigen drive te vertellen. Het is echt een feest. 
Daarna koffie drinken en natuurlijk de verkoop van de Hillcrest artikelen. 
Dit alles gevolgd door een lunch voor diegene die dicht bij Hillcrest staan en enkele 
“genodigden” vanuit St. Ontwikkelingssamenwerking Veere en Wereldwinkel 
Westkapelle/Zoutelande. 
’s Middags alleen maar toerist zijn op Walcheren. Eerst naar Veere, daarna langs de kust met 
een mooie stop op de stoere dijk van Westkapelle en op de boulevard van Vlissingen.  
Maandag 28 oktober 
Om 09.00 uur op weg met Aad naar Amsterdam, Henk voegt zich bij hen in Rotterdam. Na 
een korte wandeling door het centrum en het eten van poffertjes gaan we op weg naar de 
afspraak bij het Aids Fonds. Candace past nog even de presentatie aan, zij verandert de 
benaming van de nieuwe “Coffee room” naar “Thea room”.  
Bij het Aids Fonds worden wij ontvangen door Alexander Medik en 5 jonge, zeer enthousiaste 
en betrokken mensen van het Afrika, jongeren en economisch empowerment team. Zij 
presenteerden 3 programma’s welke zij hebben georganiseerd in verschillende Afrikaanse 
landen om kwetsbare kinderen te ondersteunen, krachtiger en zelfbewuster te maken. Een 
mooi project waar kinderen uiteindelijk een beauty pageant mogen lopen en daardoor veel 
zelfvertrouwen krijgen en uitstralen, een Children Program en een economic health 
programma, mooi om te zien. Candace vertelt over het Hillcrest Aids Centre en hun kinder- 
en jeugd programma’s. Er worden goede vragen gesteld en een best lange en diepe 
inhoudelijke discussie gevoerd waarbij de aanwezigen best ook aan Candace haar lippen 
hingen. ’s Avonds na het eten terug gekeken op vandaag en besproken wat we morgen 
zullen bespreken. 
Dinsdag 29 oktober 
Wij hebben een afspraak bij Wilde Ganzen waar we door Anke Makaske worden ontvangen.  
Er is een terugblik op het zonnepanelen project en er wordt afgesproken dat Candace per 
brief een verantwoording maakt, voor de aanschaf van Led- en veiligheidsverlichting, van 
het boven de kosten, van Solaray, ontstane saldo. Dit saldo bestaat uit een positieve koers 
van Euro naar Rand en een in de uitbetaling opgenomen bedrag van 2x onvoorzien. 
In samenwerking tussen Wilde Ganzen en de Herderstocht Balloërveld wordt een project 
opzet gemaakt door Candace bestaande uit 3 delen, te weten, een nieuwe auto, verbetering 
van sanitaire voorzieningen en diverse bouwkundige werkzaamheden en het aanleggen van 
een nieuw IT netwerk. Afhankelijk van de bijdrage van de herderstocht en eventueel onze 
bijdrage kan het project aangepast worden om het financieel af te ronden, dit in overleg met 
Wilde Ganzen die aangegeven hebben aan HACT en ons volledige medewerking, op basis 
van vertrouwen, hebben toegezegd. Het was een prettig en constructief overleg. 
Voor de lunch waren wij uitgenodigd door José Verweij van Gone Arty, die in het verleden 
ook artikelen van Woza Moya heeft geïmporteerd. Na een prettig verlopen gesprek gingen 
wij weer naar Bilthoven. 
 
Woensdag 30 oktober 2019 
 
Samen met Patricia Nieuwenhuijzen naar Wereldkinderen in Den Haag. We hoorden van 
Candace dat ook dit bezoek goed verlopen is en dat er hoopvolle toezeggingen werden 
gedaan voor vervolgsteun na 2020.  
 
Donderdag 31 oktober 2019 
 
De dag van het noorden. Candace, Aad en Annemarie waren al vroeg op pad om circa 10.00 
uur aan te komen in Assen. We hadden zelfs een trein eerder dan gepland, dus waren we al 
om 09.30 uur in Assen. Met Hennie gingen we op pad naar Roden waar Nancy woont. Fijn 
bezoek, waarbij natuurlijk de naam van Sandra genoemd wordt. Nancy beheert de webshop, 
verkoopt vanuit haar winkeltje en staat incidenteel op markten.  



Met name bespreken we met haar het assortiment en welke artikelen en/of kleuren er 
worden gemist. Ook de opmerking dat sieraden met de kleuren “zwart-wit-grijs” en de rood-
tinten beter verkopen dan de uitbundige Afrikaanse kleuren. Er worden enige voorbeelden 
aan Candace doorgegeven. 
 
Vervolgens op pad naar “Plaats de Wereld”. Ook daar een warme ontvangst door Johan en 
Yvonne. Deze plek straalt rust en warmte uit en elke ruimte is verrassend. Ons bezoek en 
zeker ook de aanwezigheid van Candace wordt zeer op prijs gesteld. De banden worden 
verstevigd en samen met een aantal mensen van “Plaats de Wereld” genieten we van een 
heerlijke lunch. We spreken onze waardering uit over de goede band die we met elkaar 
mogen hebben met de wens deze nog lang vast te houden. 
Wel wordt het op prijs gesteld om in de toekomst iets meer concreet door ons op de hoogte 
gehouden te worden. Sandra hield de vlam altijd brandend bij hen maar zonder haar is dat 
toch lastiger. Dat beloven we te zullen doen.  
 
De laatste afspraak is bij de schaapskooi op het Balloërveld. Op kerstavond vindt daar een 
groot evenement plaats, n.l. de Herderstocht op het Balloërveld, georganiseerd door de 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Assen Marsdijk.  Een evenement met een 
bezoekersaantal van circa 5000 mensen, 200 vrijwilligers. De opbrengst van dit evenement 
is dit jaar bestemd voor Stichting Zulu Aid (waarbij de samenwerking met Wilde Ganzen een 
voorwaarde is). 
We ontmoeten Raina Norg en Douwe Boersma en verkennen de prachtige omgeving met 
hen. We worden uitgebreid en enthousiast geïnformeerd over de tocht. Wij kunnen 
toezeggen dat we zeker 11 vrijwilligers hebben. Dat wordt gewaardeerd, maar is geen 
noodzaak. We mogen artikelen van Hillcrest verkopen. We zijn onder de indruk en Candace 
neemt zich voor om op kerstavond aan ons te denken. Een prachtige kans. 
Ons bezoek aan het noorden sluiten we af met een kopje thee bij Hennie thuis waarna we de 
lange terugreis aanvaarden. 
  
Vrijdag 1 november 2019 
 
’s Morgens hebben we een afspraak met Petri Hofland van Kerk in Aktie. In het grote gebouw 
van de PKN groet Aad vele bekenden, moeten we toch even de werkplek van Teuni zien en 
gaan vervolgens in gesprek met Petri. 
Aan de hand van de tussentijdse rapportage van het jongerenproject wat dit jaar financieel 
gedragen wordt door Kerk in Actie via en met Stichting Zulu Aid tezamen geeft Candace een 
mondelinge uitleg over de voortgang van dit project. Indrukwekkend en sterk. Maar het 
brengt Petri ook bij de prikkelende vraag: Wat zal er overblijven van alles wat je nu doet met 
de hoop dat deze jongeren ook later in hun leven deze levenslessen nog steeds kunnen en 
willen toepassen. Petri gaf zelf toe dat ze zelf regelmatig met deze vraag worstelt. Wat is de 
uiteindelijke impact van het project? 
Een reëel probleem waarbij Candace een lichtpuntje ziet in het project waarbij er naar toe 
gewerkt wordt dat opvoeders en jongeren leren om met elkaar te (blijven) communiceren. 
Kijkend naar de toekomst geeft Petri aan dat Kerk in Actie zich voor 2 jaar rechtstreeks wil 
verbinden aan het jongerenprogramma van HACT met een jaarlijkse bijdrage van € 20.000,=. 
Kerk in Actie wil daarbij niet de enige drager zijn van dit project en kijkt graag naar Stichting 
Zulu Aid om daarin partner te zijn. Deze vraag nemen we mee en komen er op terug. 
Petri vraagt ons (Stichting Zulu Aid) om voor Kerk in Actie het jongerenproject te blijven 
volgen en de bevindingen terug te koppelen naar Kerk in Actie. Wat een vertrouwen!  
Verder geeft Petri haar ervaring mee: als je mensen/gemeenschappen voor je wilt winnen 
kan er een mooie ingang zijn via de plaatselijke (kerk)leiders. Deze hebben vaak een niet te 
onderschatten invloed op de gemeenschap. 
Het gesprek krijgt nog een extra dimensie via het plan waar Petri mee komt om met 
meerdere organisaties die Kerk in Actie in Zuid Afrika steunt een ontmoeting / seminar te 



hebben om over die impact van het werk te praten. Wat is het blijvende effect van het 
gesteunde werk?! Daar moeten we met elkaar toch zicht op zien te krijgen.  
 
Na dit fijne gesprek praat ik nog even na met Petri. Ze is onder de indruk van Candace. Haar 
woorden zijn: “Ze is heel goed en op haar plaats bij Hillcrest Aids Centre.” 
Woorden die ik alleen maar kan beamen. 
 
De middag wordt benut om de ontmoetingen en gesprekken van de afgelopen week te 
evalueren (met Henk, Teuni, Aad en Annemarie). We kunnen terugkijken op alleen maar 
positieve ontmoetingen waaruit we veel energie kunnen putten. 
Ons vertrouwen in Candace en Hillcrest Aids Centre is groot. We hopen nog lang met elkaar 
verbonden te blijven en ondersteunen deze prachtige organisatie van harte. 
 
Eind van de middag is het tijd voor de voorbereiding van de vrienden-maaltijd. Die 
vriendenmaaltijd in de Oosterlichtkerk in Bilthoven was ook een groot succes met 35 
aanwezigen waarvan 28 mensen Hillcrest Aids Centre één of meerdere keren hebben 
bezocht. Lekker eten, gezelligheid en een mooie toespraak met foto's door Candace over de 
stand van zaken. Iedereen om 22.00 uur tevreden naar huis. Klantenbinding heet dat. 
 
Zaterdag 2 november 2019 
 
Een rustdag met tijd voor reflectie, wat rondkijken in het prachtige oude Utrecht en op tijd 
naar bed om morgen weer fit te zijn.  
Ook koffers pakken en wegen, wegen, wegen. Candace kreeg veel goede tweede hands 
kleding mee en natuurlijk wat cadeautjes en de dekens van Plaats de Wereld. Pakken, wegen 
en nogmaals. 
 
Zondag 3 november 2019 
 
Op naar Leiden om de dienst van de Leidse Studenten Ekklesia mee te vieren. De 
uitgangscollecte is bestemd voor Hillcrest Aids Centre. Ruim voor tijd verzamelen Aad, 
Marrie, Candace, Corrie en Annemarie zich in de buurt van de Hooglandse kerk. 
Een prachtige, indrukwekkende dienst, waarin ook de namen van de dit jaar overleden leden 
worden genoemd en kaarsen worden aangestoken. Wij branden kaarsen voor de 
overledenen van de Respite unit in Hillcrest. 
Tijdens de dienst krijgt Candace de ruimte om de gemeente toe te spreken. Dat doet ze nu 
ook weer op overtuigende wijze inhakend op het thema van de dienst en de grote waarde 
van goede rouwverwerking. Na de dienst staan we bij de uitgangen van de kerk om mee te 
helpen bij de collecte. Gezien de inhoud van de mandjes mogen we op een mooi bedrag 
hopen. 
Na de dienst besluiten we op aanraden van Aad (die zelf niet meegaat omdat Teuni en hij 
een feestje bij vrienden hebben) naar het Jachthuis in Zeist te gaan. Mooie omgeving en 
heerlijke pannenkoeken. 
Dan is het tijd om deze middag en tevens de prachtige week die achter ons ligt af te sluiten. 
Afscheid nemen van Candace met de belofte elkaar te blijven vasthouden. Daarna op naar 
ons eigen thuis. 
 
Maandag 4 november 2020 
 
Aad bracht haar weer naar Schiphol. Vroeg uit de veren om voor de ochtendspits bij 
Schiphol te zijn, wat lukte. 
Beide koffers net 22,5 kg en alles ok. Toen haar uitgezwaaid, dikke Hug en afscheid van een 
mooi mens die Hillcrest Aids Centre zo goed vertegenwoordigd. Jammer en triest dat ze zelf 
zo onder druk staat. 
Waar mogelijk en hoe mogelijk zullen we aandacht voor haar hebben en haar steunen.  


