Verbondenheid
Deze dagen worden volledig in beslag genomen door de berichtgeving rondom het coronavirus. Alles is anders en alle
zekerheden vallen weg. Maar ook zien we de veerkracht, creativiteit en zorgzaamheid van mensen. We hebben oog
voor elkaar, willen elkaar helpen, hebben bewondering voor artsen, verpleegkundigen en alle ‘zorgverleners’
Onze wereld van nu heeft veel overeenkomsten met de wereld waarin Hillcrest Aids Centre al 30 jaar
haar werk doet. Geen zekerheden, angst, verdriet en wanhoop. Maar ook hulp die moed geeft,
troost, hoop en liefdevolle handen.
Ik hoop op de veerkracht, creativiteit, solidariteit, liefdevolle handen en zorgzaamheid opdat de
ander daar moed, troost en hoop uit put. Zowel hier in onze naaste omgeving als bij Hillcrest Aids
Centre.
Laten we elkaar en Hillcrest Aids Centre vast houden. Alle goeds, maar vooral: blijf gezond.
Annemarie Stern, voorzitter
Bezoek aan het Hillcrest Aids Centre
In februari jl. bracht ik een bezoek van 2 dagen aan Hillcrest Aids Centre samen met een neef en nicht die ik begeleidde
vanwege familiebezoek in Zuid-Afrika.
Altijd geweldig om weer even op het centrum te zijn, die unieke sfeer te proeven, die betrokkenheid te voelen en om
namens Zulu Aid de laatste zakelijke dingen te kunnen doorspreken met name rond de contracten met Kerk in Actie
voor het jongerenproject en met Wilde Ganzen rond het project van de herderstocht in Balloo.
Ik constateerde dat het zonnepanelen project nu echt is afgerond en het werkt! Ik telde de 139 panelen, zag de
omvormers en lithium batterij units. Echt een geweldige vooruitgang.
Ook woonde ik een sessie bij van het team dat op een school HIV en AIDS voorlichting geeft via social soccer. Een
nieuwe manier om via spel en dialoog de gevaren van risicovol gedrag duidelijk te maken. Zeer indrukwekkend en mooi
om de betrokken staf op deze enthousiaste manier weer aan het werk te zien. Aad van der Meer
Jaarlijkse Forsythiatakken verkoop
In 2017 maakte een aantal gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Oost Souburg een diaconale reis naar
Hillcrest Aids Centre. Diep onder de indruk kwam deze groep weer thuis met verhalen, maar ook enthousiasme om aan
het werk te blijven voor Hillcrest Aids Centre.
Lies Wisse was één van de deelnemers. Vanaf de lente van 2018 verzorgt Lies jaarlijks een bijzondere actie. Het huis
van haar moeder wordt omringd met forsythia struiken. Meer dan genoeg om in februari takken te knippen en
prachtige voorjaarsboeketten te maken.
De forsythiatakken worden verkocht via de kerk en verkoop aan huis, zowel bij Lies als bij haar moeder. Een prachtige
actie waar iedereen blij van wordt. En de opbrengst bedraagt elk jaar weer enkele honderden euro’s.
Met grote dank aan mevrouw Joosse en Lies Wisse!!!
Hillcrest Aids Centre
Voor het Hillcrest Aids Centre is het al 30 jaar geleden dat zij zijn opgericht en gaan dit jubileum
vieren rond World Aids Day, begin december a.s.
Het Hillcrest Aids Centre heeft kortgeleden het nieuwe Annual Report 2018-2019 uitgebracht. Het is
te vinden op de website van het Centre. Ook Zuid-Afrika wordt getroffen door het Corona virus en de
gevolgen zijn niet te overzien. Vanaf donderdag 26 maart is er een volledige Lock-Down van kracht.
We hopen dat daarmee het infectie niveau laag kan worden gehouden. Meer informatie hierover is
te vinden op de website van het Hillcrest Aids Centre
Stichting Zulu Aid
Het is dit jaar 10 jaar geleden, dat de Stichting Zulu Aid is opgericht. Wij willen hier uiteraard aandacht aan geven en dit
vieren in de loop van dit jaar. U hoort nog van ons via website of mail.
De presentatie van het jaarverslag 2019 komt dit jaar later in verband met de uitgestelde kascontrole door de
coronacrisis.
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.
Agenda
1 augustus - Markt van Melk en Honing in Zuidlaren van 10.00 uur tot 16.00 uur
Stichting Zulu Aid
https://www.zuluaid.nl/
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”

