
 

 

 

 
 

 
 
 

 
Bezoek Candace Davidson – CEO Hillcrest Aids Centre 
 
 

Wat was het fantastisch, dat Candace Davidson, directeur Hillcrest Aids Centre, op ons verzoek een bezoek heeft 
gebracht aan Nederland van 25 oktober tot en met 4 november. Wij als bestuur van Zulu Aid hadden het voorrecht om 
met haar een aantal organisaties, zoals Aids Fonds, Wilde Ganzen, Wereldkinderen, Kerk in Actie, Plaats de Wereld en 
diverse kerken welke ons en het Hillcrest Aids Centre, ondersteunen, te bezoeken. Overal waar wij kwamen sprak 
Candace op een zeer inspirerende en betrokken manier over het Hillcrest Aids Centre en de wijze waarop de diverse 
instanties hier hun bijdrage kunnen leveren en maakte zij een grote indruk. En is er voor de toekomst een goede 
samenwerking afgesproken. Voor het volledige verslag zie onze website 
 
 
 

 
 

Voor de vrienden van Hillcrest Aids Centre was er zowel in Oost Souburg als in De Bilt een maaltijd georganiseerd waar 
er genoten is van heerlijk eten en in ontspannen sfeer een mogelijkheid was om Candace te spreken. 
Wij hebben Candace leren kennen als een intelligente, warme, open en gelovige vrouw, die geïnteresseerd is in de 
ander en de samenleving en wij kijken met heel veel plezier en goede herinneringen terug op dit bezoek. 
 
Herderstocht Balloo 
 

Op 24 december 2019 wordt er voor de twintigste keer een herderstocht georganiseerd. 
De Herderstocht is een wandelroute van ongeveer 2,5 kilometer over het Balloërveld dat 
verlicht is met behulp van lampjes. Er kan gestart worden tussen 17.00 en 20.00 uur. 
Voor jong en oud is de Herderstocht een prachtige gelegenheid om het kerstverhaal te horen, te zien en te beleven. 
Voor meer informatie zie herderstochtballoo.nl 
Wij zijn zeer verheugd, dat de opbrengst van de Herderstocht in Balloo voor Zulu Aid is, echt geweldig.  
Hiermee willen wij samen met de Wilde Ganzen weer een prachtig project in het Hillcrest aids Centre realiseren.  
 
Hillcrest Aids Centre 
 

Op zondag 1 december was het ‘Wereld Aids dag’ met het internationale thema “Communities Make The Difference” 
 

“Samenwerken met de gemeenschappen die we bedienen, is altijd een integraal onderdeel geweest van 
de aanpak van HACT om ervoor te zorgen dat onze projecten relevant blijven en inspelen op de behoeften 
van lokale mensen die besmet en getroffen zijn door de ziekte. Wereld Aids dag is echter ook een kans 
voor onze bredere gemeenschap, die misschien minder getroffen is om over de ziekte te leren en 
manieren te vinden om naar eigen kracht terug te geven. HACT blijft essentiële diensten aanbieden binnen 
onze gemeenschappen en we nodigen onze gemeenschappen uit om samen een verschil te maken. 
”Candace Davidson, CEO van HACT 
 
Warme Witte Winterweken 
 

In ’t Vaarderhoogt Tuincentrum in Soest worden elk jaar Warme Witte Winterweken georganiseerd.  
Hét Soesterse winterevenement dat bol staat van authentieke, winterse gezelligheid voor jong en oud. Wij als Zulu Aid 
mogen gedurende drie dagen, 12,13 en 14 december, een eigen winkel bezetten voor de verkoop van de sieraden 
gemaakt door de vrouwen van Woza Moya,  

 
Stichting Zulu Aid 
 

Wij danken een ieder die met ons meeleeft en op enige wijze steun verleent, de donateurs en organisaties voor hun 
bijdrage, kopers  van een amaryllisbol, van een sieraad of ander mooi product en hopen dat u het Hillcrest Aids Centre 
zal blijven steunen. 
 

Namens het bestuur wensen wij u fijne kerstdagen en een goed 2020.  
 

Henk van der Hoek, Secretaris Stichting Zulu Aid 
 

Weet u trouwens dat wij ANBI gecertificeerd zijn en dus uw giften aftrekbaar zijn. 
 

Wij staan ook dit jaar weer op diverse markten met een kraam. Voor meer info zie website. Kom langs als u in de buurt 
bent. 
 

10 en 11 december -  Kerstmarkt in Woonzorgcentrum Ter Reede in Vlissingen 
12, 13 en 14 december -  Warme winterweken bij ’t Vaarderhoogt tuincentrum in Soest 
13 december  -  Wintermarkt De Bilt 
13 december  -  Kerstmarkt in de Jacobuskerk in Rolde 
13 en 14 december -  Kerstmarkt in Veere 
14 december  -  Kerstmarkt in Kerk Oost Souburg  
14 december  -  Kerstmarkt in de Martinikerk in Groningen 
18 december  -  Lichtjesmarkt Vreeswijk 
t/m 24 december -  Pop up winkel “Mooi verhaal” in Assen 
24 december  -  Herderstocht Balloo 

 

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” 

 

 

 
 

 

  

https://www.zuluaid.nl/wp-content/uploads/2019/11/Verslag-van-het-bezoek-van-Candace.pdf
http://www.herderstochtballoo.nl/
http://www.vaarderhoogt.nl/index.php/activiteiten/warme-witte-winter-weken/
https://www.zuluaid.nl/wp-content/uploads/2019/11/Verslag-van-het-bezoek-van-Candace.pdf
https://www.src-reizen.nl/
https://www.zuluaid.nl/
mailto:info@zuluaid.nl

