Hillcrest Aids Centre
Net voor het eind van 2020 heeft het Hillcrest Aids Centre zijn jaarverslag uitgebracht van 2019-2020 en is hier te
vinden op de website van het Hillcrest Aids Centre.
Het Hillcrest Aids Centre beleeft een zeer drukke start van het jaar. Ze proberen om de
projecten die vertraagd of zelfs opgeschort zijn alsnog uit te voeren terwijl ook de
projecten voor 2021 worden gestart. Zoals het Jongeren Project voor jongeren die leven
met HIV en Aids zijn gestart, voetballen voor kinderen op de basisschool, het peereducation team op de middelbare school, werkgelegenheid stimulering projecten etc.
Sinds de Lockdown is er geholpen bij het ondersteunen van 245 huistuinen en worden er
5.500 groentezaailingen voor de gemeenschappelijke tuinen gekweekt
De Respite Unit is open en volledig operationeel gebleven. Julie en Sphe blijven
huisbezoeken afleggen, voor Aids en kankerpatiënten, om hun toestand te controleren,
pijnverlichting en wondzorg te bieden. Sphe voert nog steeds COVID-screeningtests uit
voorafgaand aan elke opname in de Unit. Sinds september zijn er 124 tests uitgevoerd
voor patiënten en personeel.
Het Ubuntu Ground Café verkeerd in deze periode in ernstige problemen. De hoop is, dat
zodra de renovatie van de trainingsruimte is voltooid ze door de verhuur weer enige
caterings inkomsten hebben van de vergaderingen. Dit blijft een prachtig project dat
jongeren ervaring en perspectief biedt
De financiële situatie van het Hillcrest Aids Centre is kwetsbaar. Er is niemand ontslagen
en de salarissen zijn gewoon door betaald. De annulering van de Comrades - Marathon
in 2021 is erg jammer en zal van invloed zijn op overheadkosten en Respite Unit.
Maar boven alles wil het Hillcrest Aids Centre al hun medewerkers bedanken voor de
voortdurende missie van onvoorwaardelijke liefde en hoop en het Hillcrest Aids Centre volledig operationeel houden.
Met twee pandemieën die botsen, heeft het team bewezen veerkrachtig, creatief en betrokken te zijn.
Stichting Zulu Aid
Het blijven bijzondere tijden waar we hopelijk op niet al te lange termijn op kunnen terugzien. Ook voor ons als
Stichting Zulu Aid is het anders dan anders. Maar de steun van vele meelevende mensen, kerken en instellingen
blijven ons verrassen. Zo zijn er vele giften van donateurs en bijdragen van diaconieën van b.v. de kerken in de Bilt en
Rotterdam, ‘Plaats de Wereld’ in Vries, een verjaardag gift etc.
Wij voelen ons gesteund door de bijdragen voor het werk in het Hillcrest Aids Centre.
Wij hebben op eigen verzoek Teuni van der Meer als Algemeen Bestuurslid uitgeschreven uit het bestuur. Wij danken
haar hartelijk voor de inzet in de afgelopen jaren, maar zij is en blijft zeer betrokken bij de
Stichting Zulu Aid.
Forsythiatakken voor het Hillcrest Aids Centre
Zoals elk voorjaar heeft Lies Wisse uit Oost Souburg, samen met haar moeder weer
forsythiatakken geknipt en verkocht. De opbrengst van € 360,- is bestemd voor het
Hillcrest Aids Centre.
Lies en mevrouw Joosse, heel hartelijk dank namens het Hillcrest Aids Centre.
Via de website van Stichting Zulu Aid, zuluaid.nl kunt u informatie vinden over ons werk en
mooie sieraden bestellen die gemaakt worden in het Hillcrest Aids Centre.
Ook Woza Moya staat door de ingestorte verkoop onder druk en het blijft een uitdaging om naar oplossingen te
zoeken om de omzet te verhogen. Want ook voor de medewerkers zijn inkomsten belangrijk om te overleven.
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”

