
 

 

       
 
                    

 
 

 
 

 
Help ons Helpen, en Doneer 
 

Wat een enorme respons mochten wij ontvangen op deze oproep om het Hillcrest Aids Centre te 
steunen in deze moeilijke tijden. In korte tijd ontvingen wij € 5.000,- en kregen wij van de Wilde 
Ganzen een bericht, dat er een Corona Fonds was waarbij uw bijdrage door de Wilde Ganzen 
werd verdubbeld. Er is dus een bedrag van € 10.000,- overgemaakt naar het Hillcrest Aids Centre 
om hen te ondersteunen in deze moeilijke tijd en mede namens hen danken wij u hartelijk voor uw bijdrage.  
 
Hillcrest Aids Centre 
 

Er wordt hard gewerkt om het Coronavirus buiten het centrum te houden en de mensen in het buiten gebied te 
ondersteunen. Bij de ingang van het centrum vindt er standaard een ingangscontrole plaats, vragen over de 
gezondheid situatie, temperatuur controle en desinfectie. Medewerkers van de Respite Unit blijven zoveel mogelijk op 
het centrum. In het trainingslokaal is er een slaap gelegenheid gemaakt om het contact risico te minimaliseren door het 
personeel op het centrum te houden. Tot nu is de besmettingsgraad heel laag door alle genomen maatregelen.  
Voor uw bijdrage en die van de Wilde Ganzen is er een volledige financiële verantwoording. Voor de materiele 
investeringen, zoals ontsmettingsvloeistof en spray, maskers, gelaatschermen, papieren handdoeken, Covid-19 testen, 
infrarood thermometers e.d. Voor een selecte groep, veel gezinnen hebben geen inkomsten, worden er gedurende 3 
maanden elke 2 weken voedselpakketten verstrekt met houdbare producten en verse groenten. Er worden broden 
gebakken in het centrum die uitgedeeld worden.  Kosten voor transport en personeel, het trainen van personeel, het 
printen van Covid-19 instructies worden allemaal uit de bijdrage bekostigd. 
Het wordt spannend hoe het de komende tijd zal verlopen. We hopen het beste. 
 
Plaats de Wereld 
 

Plaats de Wereld is een vrijwilligersorganisatie met ca. 75 vrijwilligers die wordt 
aangestuurd door Johan en Yvonne Westerhof, de initiatiefnemers. Als ideële 
organisatie rookt de schoorsteen van inkomsten uit educatieve activiteiten en 
verkoop, incidentele subsidies, projectbijdragen van fondsen én uit giften van 
donateurs en sponsors. Is gevestigd in een prachtig industrieel pand uit 1951 in 
hartje Vries dat in 2017 helemaal is gerenoveerd. Plaats de Wereld richt zich op 
educatie & inspiratie om samen bij te dragen aan een eerlijker en schonere wereld 
én op verbinding & ontmoeting.  
Over dit laatste aspect is een boekje gemaakt waarin de manier van werken wordt beschreven: een soort toolbox voor 
andere initiatieven die worden ingezet om mensen via laagdrempelig ontmoeten met elkaar te verbinden en een plek te 
bieden voor participatie.  
Wij vinden ons als Stichting Zulu Aid al vele jaren gesteund door dit schitterende initiatief waar wij een bijzondere 
samenwerking mee hebben in het kader van educatie, ondersteuning, verkooppunt van de Woza Moya producten en 
als een financiële sponsor van ons. 
 
Stichting Zulu Aid 
 

Door de Corona crisis was het niet mogelijk om de kascontrole van onze jaarrekening 
uit te voeren en kon het jaarverslag 2019 niet worden afgerond. Wij zijn blij dat de 
jaarrekening over 2019 nu is goedgekeurd en dus het Jaarverslag 2019 klaar is.  
Bij deze nieuwsbrief sturen we het mee, maar is ook op de website in te zien. 
 

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, 
verbonden met het Hillcrest Aids Centre, maken met veel creativiteit en vakmanschap de mooiste sieraden en 
artikelen onder het label Woza Moya. 
 

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”  
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