Stichting Zulu Aid
Het jaar 2020 stond in het teken van het Corona virus. Bij ons, maar ook bij het Hillcrest Aids Centre. In de Respite Unit
werden overuren gemaakt en het verplegend personeel verbleef noodgedwongen dag en nacht in het centrum, omdat
openbaar vervoer niet functioneerde. Bij veel gezinnen werden voedselpakketten bezorgd.
De verkoop van sieraden stagneerde In plaats daarvan werden mondkapjes gemaakt.
Wij hadden geen markten, lezingen en evenementen maar toch gingen de verkopen op kleine schaal door. De aandacht
voor het 10 jarig bestaan wordt ook doorgeschoven.
Stichting Zulu Aid blijft zich inzetten voor Hillcrest Aids Centre.
Dankbaar zijn wij voor zoveel mensen en (kerkelijke) organisaties die ons daarbij helpen. Groot is onze dank voor de
spontane initiatieven, mooie donaties en de blijken van verbondenheid met Hillcrest Aids Centre.
Wij hopen dat Hillcrest Aids Centre nog lang op u mag rekenen.
Namens het bestuur van Stichting Zulu Aid wens ik u allen hoopvolle kerstdagen en alle goeds voor 2021 toe.
Annemarie Stern, voorzitter
Hillcrest Aids Centre
HACT-medewerkers en patiënten kwamen op 1 december 2020 bijeen voor een extra
speciale ceremonie bij het aansteken van kaarsen ter gelegenheid van Wereld Aids dag
en voor 30 jaar onvoorwaardelijke liefde en hoop te bieden aan mensen die getroffen
zijn door HIV/AIDS.
Tijdens de ontroerende kaarsverlichtingsceremonie waar 54 kaarsen werden
aangestoken, één voor elke patiënt die het HACT-team het afgelopen jaar onder hun
hoede had verloren. Er is veel vooruitgang die zowel HACT als Zuid-Afrika kunnen vieren
in termen van bestrijding van de ziekte, “maar het feit dat we nog steeds kinderen en volwassenen hebben die sterven
aan HIV/AIDS hier in onze Respite Unit met 24 bedden. van wat nu als een chronische en
beheersbare ziekte wordt beschouwd, toont aan dat we nog een lange weg te gaan hebben en dat
de strijd nog lang niet voorbij is ... ”
Het Jongeren Project is na een aantal maanden gelukkig weer opgestart, met voetballen en
informatie activiteiten, en is er nieuw programma voor empowerment en zelfverdediging voor
meisjes gelanceerd, waarvan is bewezen dat het verkrachting met wel 50% vermindert. Bekend als
" IMpower ", het intensieve trainingsprogramma ontworpen door No Means No Worldwide, leert
meisjes en jonge vrouwen van 10-20 jaar hoe ze risico's kunnen identificeren, effectief "nee" kunnen
zeggen, en als dat niet werkt, hoe ze fysieke zelfverdediging kunnen gebruiken om aan gevaar te
ontsnappen
Bijzondere Berichten
Er zijn van die verrassende momenten, zoals het Facebook bericht van het CBF- Toezichthouder
Goede Doelen waarin wij tezamen met organisaties als het Aidsfonds, Dance4 Live en Stichting
Orange Babies genoemd worden die aandacht vragen voor HIV/AIDS
Ook mooi is te zien, dat er nog steeds inspirerende bijdragen blijven binnen komen, zoals Tom en
Elske die brachten de opbrengst van de jam die zij samen met hun oma hebben gemaakt.
€158,00 wordt overmaakt naar de rekening Zulu Aid.
Via de website van Stichting Zulu Aid, zuluaid.nl kunt u informatie vinden over ons werk en mooie
sieraden bestellen die gemaakt zijn 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”

