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Jaarverslag Stichting Zulu Aid 2019 

Geachte Lezer, 
 
Het jaar 2019 was weer een jaar waar wij met de steun van vele organisaties, instellingen en 
particuliere giften een waardevolle bijdrage hebben mogen en kunnen leveren aan het Hillcrest 
Aids Centre.  
Wij geven u in dit jaarverslag een overzicht van de activiteiten, acties en evenementen welke wij 
dit jaar hebben mogen doen. Het was weer een aaneenschakeling van mooie momenten en 
hoogtepunten zoals het zonnepanelen project, het bezoek van Candace Davidson, de directeur 
van het Hillcrest Aids Centre, diverse markten, de Herderstocht in Balloo en zo meer.  
Het is hartverwarmend en verrassend dat velen ons steunen en blijven steunen in ons werk, het 
ondersteunen van het Hillcrest Aids Centre, dat zich blijft inzetten voor HIV en Aids. Dit wordt 
gedaan middels Zorg voor de zieken in de 24 Beds Hospice/Respite unit, Economic Empowerment, 
Family Strengthtening Programs, Community Outreach, HIV Prevention & Education en HIV 
Support. 
 
 

Doel Stichting Zulu Aid  
 

Het doel van Stichting Zulu Aid is: Het ondersteunen van de Hillcrest Aids Centre Trust in Zuid 
Afrika. Deze organisatie zorgt ervoor, dat mensen die leven met HIV en AIDS en/of mensen 
waarvan de familieleden leven met het HIV virus, toegang krijgen tot preventie, zorg, behandeling, 
economische steun, scholing en ondersteuning in de ruimste zin van het woord. 
 

De doelen die de Stichting heeft worden op 
verschillende manieren tot stand gebracht, o.a. door: 
 

✓ het verkopen van sieraden en andere 
producten (veelal gemaakt van kralen), die 
gemaakt zijn door mensen, die leven met HIV 
en verbonden zijn aan het Hillcrest Aids Centre 

✓ het werven en inzamelen van geld via o.a. 
donaties, sponsoring, collectes, periodieke 
giften en legaten 

✓ het zelf, of samen met anderen, organiseren 
van bijeenkomsten, lezingen en andere 
activiteiten gericht op het promoten en 
informeren over het werk van het Hillcrest Aids 
Centre in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika 

 
Een overzicht van 2019 
 

 
Wij hebben dit jaar 2019 weer heel veel mooie dingen meegemaakt en mogelijk gemaakt. Waren 
we eind 2018 begonnen met het zonnepanelen project 
was het in het begin van 2019 al mogelijk om de eerste 
fase, het plaatsen van 85 zonnepanelen op de 
Hospice/Respite unit af te ronden. Met steun van velen 
gaan we door en is het in juli mogelijk om het totale 
zonnepanelen project af te ronden met het plaatsen 
van 54 panelen op het administratie gebouw. Het 
centrum is nu volledig zelfvoorzienend. Waardoor een 
verlaging in de maandelijkse vaste kosten het geval is. 
Een blijvende financiële ondersteuning en door de 
slechter wordende elektriciteit voorziening van de 
overheid is men minder afhankelijk.  
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Samen met Kerk in Actie beginnen we met het Jongeren Project voor 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 achter kleinkinderenzorgen, spotkampen e.d. 
Er wordt een flyer gemaakt om dit project onder de aandacht te brengen , die 
we gebruiken bij bijeenkomsten, lezingen en wij gaan naar diverse kerken om 
hier over te vertellen en informatie te geven wat geweldige bijdrage oplevert 
van de Diaconieën van Leidschendam, Hoorn en Blokker om dit voor een 
groot deel mogelijk te maken. 
 
Wat zou het fantastisch zijn om Candace Davidson, directeur van het Hillcrest Aids Centre, uit te 
nodigen om naar Nederland te komen en de diverse ondersteunende organisaties, instellingen 
groepen te bezoeken. In onderling overleg accepteert Candace de 
uitnodiging om van 25 oktober tot 4 november naar Nederland te komen. 
Wij zijn zeer verheugd en gaan aan het werk om dit bezoek zo effectief en 
aangenaam te organiseren. Er worden bezoeken gebracht aan 
achtereenvolgens de opening van Wereldwinkel de Bilt , Kerk in Burgh 
Haamstede, Kerk in Oost Souburg, Aids Fonds in Amsterdam, Wilde Ganzen 
in Hilversum, Gone Arty in Culemborg, Wereldkinderen in Den Haag, Plaats 
de Wereld in Vries, Schaapskooi op het Balloërveld, Kerk in Actie in Utrecht 

en de Leidse Studenten Ekklesia in Leiden. Kortom een rondreis door 
de wereld van Zulu Aid, onze contacten en natuurlijk ook het mooie 
Nederland. Het was geweldig om Candace bij ons te hebben, dit alles 
te laten beleven en ook voor ons als bestuur een geweldige tijd. 
 
Ook dit jaar zijn er ook weer veel momenten geweest dat de bestuursleden 
en ambassadeurs met veel passie, tijd en energie hebben mogen vertellen over het Hillcrest Aids 
Centre en waren we met een kraam aanwezig op veel locaties, meer dan 30, om de mooie 
producten en sieraden van de Woza Moya te verkopen.  
Dit jaar is er een totaal bedrag van € 15.657,91 verkocht aan sieraden en andere producten en 
heeft de amaryllisbollen actie een netto bedrag opgeleverd van € 759,20 
 
Het jaar 2019 hebben wij afgesloten op een wel heel bijzondere manier.  
Jaarlijks wordt er in Balloo een Herderstocht georganiseerd op de kerstavond, waarbij het 
kerstverhaal is te horen, zien en beleven. De route begint en eindigt bij de schaapskooi van Balloo 
waar de gehele avond kerstliederen worden gezongen door een gelegenheidskoor. Het koor 
wordt instrumentaal begeleid en er zingen veel kinderen mee. Bij de schaapskooi kan men zich 
laten inschrijven bij twee Romeinse soldaten. Het symboliseert de volkstelling in de tijd van keizer 
Augustus. Na de inschrijving kan men de lichtjesroute volgen. Onderweg wordt op verschillende 
plaatsen bij een kampvuur een deel van het kerstverhaal verteld door 
onder andere Romeinse soldaten, herders, wijzen, een herbergier en de 
evangelist Lucas. Vervolgens komt men bij een schamel dak waar Jozef 
en Maria zich bevinden met hun pasgeboren baby in de kribbe. In de 
stal bevindt zich ook een ezel, zoals in het kerstevangelie vermeld staat. 
De herderstocht eindigt weer op de plek van de schaapskooi. Onder het 
genot van kerstmuziek kunt u hier warme chocolademelk kopen.  
Alle bestuursleden zijn actief geweest tijdens deze tocht in het 
engelenkoor, bij de beveiliging, als romeinse soldaat bij de inschrijving 
of bij de kraam van Zulu Aid. 
De opbrengst van deze Herderstocht was voor Zulu Aid om samen met 
de Wilde Ganzen een project van het Hillcrest Aids Centre financieel te steunen.  
Een heel mooie afsluiting van weer een bijzonder jaar om samen met u te werken voor het 
Hillcrest Aids Centre, een plek die 
 

“ onvoorwaardelijke liefde en hoop biedt aan allen die getroffen zijn door HIV en Aids “ 
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Hillcrest Aids Centre 
 
Door veel steun hardwerken en een goed beleid gaat het beter met het Hillcrest Aids Centre. 
Met de positieve inzet van de totale staf en alle medewerkers wordt er hard gewerkt aan de vele 
projecten, die door het Hillcrest Aids Centre worden uitgevoerd: 
 

Scholing en bewustwordingsprogramma’s in de gemeenschappen - Deze projecten worden 
thuis en op scholen gegeven met preventie als hoofddoelstelling. 
Advisering en HIV/Aids testen - Testen worden vrijwillig aangevraagd waarna de betrokken 
mensen worden begeleid en geadviseerd. 
Thuiszorg – Thuiszorg medewerkers zijn actief in de verschillende gemeenschappen thuis. 
Hospice – voor stervensbegeleiding en respijt - In het centrum is ruimte voor terminale 
patiënten die geen thuis of zorg hebben en op een waardige manier omgeven door goede zorg en 
liefde kunnen sterven. Door deze goede zorg en goede voeding gaat meer dan de helft van de 
patiënten zelfs weer voor een periode naar huis. 
Inkomens genererende projecten - Mensen die leven met HIV en Aids en naaste betrokkenen 
worden begeleid en gestimuleerd om zelfvoorzienend te worden. Hierdoor groeit hun 
zelfvertrouwen en wordt hun menswaardigheid en zelfrespect versterkt. Tevens geeft het voor 
hun familie hoop op een toekomst, hoe gering ook. Door hun producten te verkopen via het 
Hillcrest Aids Centre verdienen zij een inkomen voor zichzelf en de 
familie. 
Groentetuin projecten - Door het lesgeven in en ontwikkelen van 
kleinschalige groentetuinprojecten worden groentes verbouwd voor 
eigen gebruik of voor de verkoop zodat deze voor inkomen zorgt. 
 
Naast de dagelijkse zaken zijn er ook altijd weer speciale dagen en 
momenten zoals de GoGolympics, de Comrades Marathon waarvan 
een deel van de opbrengst ook dit jaar weer meer dan RND 
1.000.000 was.  
 
Het Hillcrest Aids Centre blijft goed communiceren en rapporteren 
naar ons, er is regelmatig telefonisch en mail contact. De 
communicatie is zeer open en op al onze vragen wordt ook zeer 
open gereageerd. Open, warm, wederzijds respect en waardering, 
proactief en transparant zijn kernwoorden voor de relatie tussen 
Hillcrest Aids Centre en Zulu Aid en dat is zeer prettig. Zo blijven wij als Zulu Aid nauw betrokken 
en blijven we verbonden en proberen wij dat met enthousiasme en overtuiging over te dragen in 
onze promotie en wervingsactiviteiten. 
 
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 

 

Het nieuwe jaar 2020 
 
Het jaar 2020 wordt een jaar waar de Stichting 10 jaar geleden is opgericht en het  Hillcrest Aids 
Centre 30 jaar geleden, het zijn memorabele momenten waar we op een passende wijze 
aandacht aan willen geven.  Verder gaan wij ook weer door met het Jongeren Project samen met 
Kerk in Actie en het HACT's Infrastructure Upgrade Project samen met de Wilde Ganzen, 
geïnitieerd door Herderstocht Balloo samen met Zulu Aid. 
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Ook gaan we aan de slag om een nieuwe beleidsnota 2020-2021 te schrijven, maar voor een 
groot deel zal het toch gebaseerd zijn op die van 2018 – 2019 
 
 

• We gaan intensief aan de slag met promotie activiteiten en fondswerving 
• Verkopen van de mooie sieraden en draadproducten van Woza Moya via de website, 

markten, kramen en verkooppunten 
• Ook dit jaar zoeken we nieuwe ambassadeurs voor de verkoop van sieraden op diverse 

vaste verkooppunten in het land 
• Evenementen organiseren, zoals b.v. veilingen, Wereld Aids dag en promotiedoelen 
• Kerken informeren over ons en onze activiteiten, b.v. via nieuwsbrief en directe 

samenwerking (o.a. gericht op een diaconaal jaar rond Hillcrest Aids Centre uitmondend 
op een diaconale reis) 

• Goede PR verzorgen via nieuwsbrieven, jaarverslagen, rapportage naar donateurs en 
partnerorganisaties, goed foldermateriaal en een actueel bijgehouden website 
www.zuluaid.nl en facebookpagina. 

• Het contact voortzetten met “Plaats de Wereld”, de organisatie voor Wereldeducatie en 
Inspiratie in Vries 

• Contact leggen en onderhouden met grotere partijen die belangstelling hebben om ons te 
blijven of gaan steunen 

• Stimuleren van mensen om donateur te worden of een periodieke schenking te willen 
gaan doen 

• Intensief en regelmatig contact houden met de mensen van het Hillcrest Aids Centre. Via 
één werkbezoek per jaar, indien mogelijk, via regelmatig overleg over vorderingen, 
uitdagingen, plannen, rapportage en fondswerving opties 

• Contacten met het SRC voortzetten, zodat de bezoeken aan het Hillcrest Aids Centre in 
hun reizen blijven opgenomen 
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Financiën 2019 
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Tenslotte  
 
We zijn blij om namens het bestuur dit verslag over het werk van Stichting Zulu Aid in 2019 aan te 
kunnen bieden.  
We zijn velen van jullie veel dank verschuldigd voor de steun aan ons werk. Op allerlei manieren 
hebben kerken, scholen, organisaties, bedrijven en een grote groep donateurs ons gesteund en 
steeds weer verrast en ons een hart onder de riem gestoken met geld, waardering, gebeden en 
activiteiten.  
Zo mogen we doorgaan met onze rol in de strijd tegen HIV en AIDS. Een strijd die taai is maar 
gewonnen moet worden op weg naar een AIDS vrije generatie. 
Jullie support hebben we daarbij blijvend nodig nu we weer volop bezig zijn met alle plannen voor 
2020 en later. Heel veel dank mede namens ons geweldige team. 
 
 
 

Bestuursleden Stichting Zulu Aid 
 

• Annemarie Stern – Voorzitter (Oost Souburg) – Mob: 06 15 32 29 77  
• Henk van der Hoek – Secretaris (Rotterdam) –  Mob: 06 11 56 23 15  
• Hennie Lubbers – Penningmeester (Rolde)   
• Aad van der Meer – Bestuurslid Fondswerving (Bilthoven) – Mob: 06 51 04 30 60  
• Marrie van Walderveen – Boekhouder (Groenekan)  
• Teuni van der Meer – Bestuurslid  (Bilthoven)  

 

 
 
 
 
 
Oost Souburg, 14 juni 2020      Rotterdam, 14 juni 2020 
 
 
 
Annemarie Stern    Henk van der Hoek 
(voorzitter)   (secretaris)  

 
Stichting Zulu Aid              Kamer van Koophandel nummer: 50887270  
Olmendaal 55                e-mail: info@zuluaid.nl  
3075KR Rotterdam              Bankrekeningnummer: NL22RABO0157729613  

         Fiscaal nummer: NL 822980125 
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