
 

 

  
 
                    

 

 

 
 
 
 
 

 

Hillcrest Aids Centre 
 

Het blijven moeilijke tijden en vereist een creatieve en aangepaste wijze van werken waar veel activiteiten niet mogelijk 
zijn. Dat is in Nederland, maar zeker ook in Zuid-Afrika in een totaal andere cultuur en in andere omstandigheden.  
Het is mooi om te lezen uit de berichten van het Hillcrest Aids Centre, dat de Respite Unit nog steeds door gaat met 
personeel die op Unit blijven slapen, om het reizen in het openbaar vervoer te reduceren. Andere hospices zijn gesloten 
of hebben hun service verminderd waardoor de verwijzingen en aanvragen toenemen.  
 

Peer Education is begonnen met persoonlijke ontmoetingen via enkele sessies op school en andere nabijgelegen 
locaties. Middelbare scholen hebben de lessen hervat, maar sommige leerlingen gaan maar 1-2 dagen per week naar 
school, dus dat is een uitdaging, aangezien de scholen dit jaar onder enorme druk staan en daarom hebben 
buitenschoolse programma's geen prioriteit. 
 

Het Gogo Support Group-programma blijft gemeenschappelijke- en privé tuinen promoten. Sinds de nationale sluiting 
zijn meer dan 210 moestuinen aangelegd die de voedselzekerheid voor gogo-huishoudens zullen verbeteren, omdat de  
noodvoedselpakketten, die nog steeds worden verdeeld op basis van behoeften, 
een tijdelijke maatregel zijn. 

 

Een gogo-naaischool is hervat en volgende week begint een andere. De school 
met een kleinere locatie heeft de groep opgesplitst in twee groepen van 10 gogo's, 
terwijl de andere bijeenkomst op een grotere locatie 20 gogo's samen kan 
herbergen. 
 

De nieuwe kringloop winkel, White Elephant, is momenteel in aanbouw en als deze 
klaar is, kan de winkel naar zijn nieuwe pand verhuizen en de trainingsruimte 
uitbreiden zoals gepland. 
 
Stichting Zulu Aid 
 

Wij blijven nog steeds verrast door schitterende financiële bijdragen die wij mogen ontvangen. Ook voor ons zijn de 
tijden anders. Waar wij regelmatig ons konden presenteren en vertellen over het Hillcrest Aids Centre in Zuid-Afrika een 
plaats die “ onvoorwaardelijke liefde en hoop biedt aan allen die getroffen zijn door HIV en Aids “ moeten wij ons nu 
beperken. Zoals bijvoorbeeld de Marktdag in de Bilt zijn er veel evenementen en 
markten die dit jaar niet doorgaan, plaatsen waar wij de mooie producten gemaakt 
door de mensen van Woza Moya verkochten.  
 

Maar wij hebben gelukkig nog altijd de webshop waar alle producten worden 
gepresenteerd en te bestellen zijn.  
Zo hebben we nieuw in de collectie de mondkapjes gemaakt door Woza Moya en 
uiteraard de prachtige kerstartikelen. Voor u zelf, maar bijvoorbeeld ook als een 
geschenk aan anderen, familie, vrienden of leden van een gemeenschap. 
 

Ook dit jaar zijn er de prachtige Amaryllisbollen, die te bestellen zijn tot 1 november. 
De prijs van de bollen is € 5,- / stuk en worden eind november, (af)geleverd in de 
directe omgeving van de Bilt, Rolde, Rotterdam en Oost Souburg, daarbuiten zijn de  verzendkosten € 6,50.  
 

Een bestelling kunt u doen door een mail te sturen, of bijgaand formulier in te vullen en te mailen naar 
info@zuluaid.nl met vermelding van “Amaryllisbollen”  Vergeet niet uw naam, adres, aantal en soort, gevolgd 
door overmaking van het totaal bedrag naar de Zulu Aid bankrekening  NL22RABO0157729613. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bestelling.  
 

Via de website van Stichting Zulu Aid, zuluaid.nl kunt u informatie vinden over ons werk en mooie sieraden 
bestellen die gemaakt 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/2020/09/Bestel-formulier.docx
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http://www.zuluaid.nl/
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