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Wij ondersteunen het Hillcrest Aids Centre

Jaarverslag Stichting Zulu Aid 2020
Geachte Lezer,
Het jaar 2020 stond in het teken van het rondwarende coronavirus. Vanaf maart bepaalde dit virus ook
ons bestaan. Vele mooie plannen kregen geen vervolg. Geen markten, geen lezingen, minder activiteiten
om fondsen te werven. Toch ontvingen wij van vele organisaties, instellingen, kerken en particulieren
mooie bijdragen waardoor wij ook in dit moeilijke jaar Hillcrest Aids Centre hulp konden bieden.
Want ook Zuid Afrika werd getroffen door het coronavirus en daarmee ook Hillcrest Aids Centre.
Normaal zijn de omstandigheden al zwaar. In 2020 werd alles nog lastiger. Toeristen bleven weg, dus
geen verkoop van de prachtige sieraden, geen werk en inkomen voor de grannies. In de Respite Unit
werden overuren gemaakt en het verplegend personeel verbleef noodgedwongen dag en nacht in het
centrum omdat openbaar vervoer niet functioneerde.
Met verwondering en respect hoorden we van de flexibiliteit van Hillcrest Aids Centre. In plaats van
sieraden werden mondkapjes gemaakt, vanuit de Respite Unit werd ook aan corona-gerelateerde
patiënten zorg geboden. Bij veel gezinnen werden voedselpakketten bezorgd.
Eind 2020 leek In Zuid Afrika het dieptepunt van de Lockdown achter de rug. Langzaam werden de
activiteiten hervat. Ook het door Kerk in Aktie en Zulu Aid gefinancierde jongerenproject maakte een
doorstart.
Stichting Zulu Aid paste haar werkzaamheden aan. Verkopen gingen op kleine schaal door en donaties
bleven binnen stromen. Plannen werden doorgeschoven, dus de viering van het 10-jarig bestaan van
Stichting Zulu Aid krijgt later gestalte. Ook het 30-jarig jubileum van Hillcrest Aids Centre zal later in de
schijnwerper staan.
Stichting Zulu Aid blijft zich inzetten voor Hillcrest Aids Centre. Dankbaar zijn wij voor zoveel mensen en
(kerkelijke) organisaties die ons daarbij blijven helpen. Groot is onze dank voor de spontane initiatieven,
mooie donaties en de blijken van verbondenheid met Hillcrest Aids Centre. We hopen dat Hillcrest Aids
Centre nog lang op u mag rekenen.
Annemarie Stern, voorzitter

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
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Een overzicht van 2020
Begin van het jaar bracht Aad van der Meer (Bestuurslid Fondswerving) als begeleider van familie een
bezoek aan het Hillcrest Aids Centre en werd zoals altijd weer
enthousiast van deze unieke plek. Het was zinvol om een aantal
zakelijke dingen te kunnen doorspreken, maar ook om de 139
zonnepanelen die door de Stichting Zulu Aid mogelijk zijn gemaakt
met eigen ogen te zien. Echt een geweldige vooruitgang. Hij woonde
een sessie op een school bij van een team, dat over HIV en AIDS
voorlichting geeft via social soccer. Een nieuwe manier om via spel
en dialoog de gevaren van risicovol gedrag duidelijk te maken.
Hij vond het mooi en indrukwekkend om de betrokken staf op deze
enthousiaste manier weer aan het werk te zien.
Ook dit jaar was er weer de verkoop in de kerk en aan huis van de
forsythia takken door Lies Wisse waarvan de schitterende opbrengst voor de Stichting Zulu Aids was.
Net na de terugkomst van Aad van der Meer werden we getroffen door het Corona virus wat tot een
ongekende pandemie leidde en de gehele wereld tot stilstand bracht en moesten we ons aanpassen
aan allerlei nieuwe regels.
Er waren plannen om het 10 jarig bestaan van de Stichting Zulu Aid op gepaste wijze te vieren net als
het 30 jarig bestaan van het Hillcrest Aids Centre met misschien zelfs een bezoek, maar helaas bleek al
vrij snel dat het anders zou gaan worden.
Omdat ook in Zuid-Afrika al snel een Lockdown werd ingevoerd kwam vrijwel de gehele economie en
samenleving tot stilstand, mensen kwamen zonder werk en inkomsten, bedrijven en scholen gingen
dicht en de problemen en armoede namen zo voor veel mensen toe.
In het Hillcrest Aids Centre bleef de Respite Unit open, maar de meeste buiten activiteiten stopten. Al
vrij snel werd duidelijk dat er behoefte was aan andere
ondersteuning in de buiten gebieden, zoals voedselvoorziening,
medische hulp e.d.
Om hulp te bieden en dit financieel te ondersteunen werd door ons
in Nederland binnen ons netwerk een actie opgezet “Help ons
Helpen en Doneer”, waarop er een grote respons kwam en er een
geweldige opbrengst was van € 5.000,-. Door het opgerichte Corona
Fonds van de ´Wilde Ganzen´ werd dit bedrag verdubbeld en kon er
€ 10.000,- overgemaakt worden.
Dit geld werd gebruikt voor voedselpakketten, zeep en
ontsmettingsmiddelen voor kwetsbare gezinnen, met name
huishoudens met kinderen en grannies, het aanschaffen van
persoonlijke beschermingsmiddelen, onkosten van de
gemeenschapswerkers en werkers in het veld en de intramurale
zorg en behandeling voor ernstig zieke kinderen en volwassenen.
Gedurende het jaar blijft de betrokkenheid van velen groot en blijven wij financiële ondersteuning
ontvangen. Met name de mensen die jaar in jaar uit met persoonlijke donaties ons en daarmee Hillcrest
Aids Centre trouw blijven steunen willen we hier speciaal noemen en dankbaar in het zonnetje zetten.
Onze toezegging om het Jongeren Project samen met Kerk in Actie mogelijk te maken kunnen wij
daardoor waar maken. In overleg met het Hillcrest Aids Centre en Kerk in Actie zijn de activiteiten in
2020 vertraagd uitgevoerd en deels zelfs uitgesteld maar vanaf november gelukkig weer langzaam
opgestart. Tot het weer mogelijk is worden de afspraken over de doelstellingen en bereikte resultaten
opgeschoven. Ook is er afgesproken, dat het salaris voor de staf die betrokken is, betaald blijft worden
uit de ondersteuning binnen het project. Dit om geen expertise verloren te laten gaan en als goed
werkgever deze mensen inkomenszekerheid te bieden. Wel is deze groep stafleden tijdelijk ingezet voor
ondersteuning van andere werkzaamheden als in de Respite Unit en voedselpakketten verdeling.
De Corona epidemie heeft ook grote gevolgen voor Woza Moya, de sociale onderneming die in 2002
werd opgericht door de Hillcrest Aids Centre Trust, waarbij het hoofddoel is het terugdringen van
armoede door middel van handwerk voor mannen en vrouwen die besmet of getroffen zijn door HIV /
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AIDS. De verkoop loopt dramatisch terug en heeft grote gevolgen, inkomen valt weg van de
medewerkers en de kosten blijven doorlopen. Als bestuur besloten wij een voorschot betaling te doen
van € 5.000,- om de lopende kosten te kunnen dekken en de toekomstige bestellingen daaruit te
voldoen. Want ook bij ons zal de verkoop dalen doordat we geen markten en evenementen hebben.
De verkoop via de website zien we wel toenemen in dit jaar, maar dit kan uit de huidige voorraad.
In Nederland heeft de jaarlijkse verkoop van de Amaryllisbollen uiteindelijk
een netto opbrengst van € 905,41 gegenereerd.
Weer een “mooie” aanvullende inkomsten bijdrage.
Ten aanzien van het integriteitsbeleid in ons Zulu Aid bestuur hebben wij
afgesproken, dat wij elkaar zullen bevragen en reageren op voorkomende
gevallen en daar de passende actie op zullen ondernemen.
Meerdere keren in 2020 had het bestuur aandacht voor de regelgeving en
voorwaarden die verbonden zijn aan de ANBI-certificering en de
kwaliteitseisen voor de CBF-erkenning.
In juni 2020 trad Teuni van der Meer terug als bestuurslid van Stichting Zulu Aid. Gelukkig mogen we
onverminderd een beroep op haar blijven doen bij onder andere de verkoop)activiteiten.
Het was 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 “

Hillcrest Aids Centre
Het Hillcrest Aids Centre is opgericht in 1990 vanuit de Hillcrest Methodist Kerk als reactie op de HIV en
Aids epidemie om betekenis- en zinvol verschil te maken in de levens van mensen, toegewijd om
levens te sparen en te veranderen. Dit jaar zou het 30 jaar geleden zijn en goed om dit te gedenken en
te vieren.
Een mooi nieuw initiatief op het terrein van het Hillcrest Aids Centre
was het realiseren en openen (in februari) van het Ubuntu Ground
Cafe. Dit is een cafetaria met heerlijke koffie en thee varianten en
een lekker basis assortiment cakes erbij. Het is gelegen naast de tuin
en naast de winkel en is bedoeld als plek om gezellig na het bezoek
aan het Aids centrum lekker even wat te drinken. Stafleden/trainees
zijn werkloze jongeren uit de Vallei die hier een kans krijgen ervaring
op te doen in bereiden en bedienen en hiermee hun kansen op de
moeillijke arbeidsmarkt in Zuid Afrika enorm vergroten. Helaas is
deze veelbelovende opzet ook hard geraakt door de coronacrisis.
Maar hoe anders verliepen de plannen nu er een andere epidemie bij kwam. Stopte niet alleen dit
project, maar alles kwam tot stilstand, de verkopen van de tuin, sieraden en andere producten stopten.
De Respite Unit bleef open en de verzorgenden bleven op het Centre slapen om te voorkomen, dat de
kwetsbare patiënten in contact kwamen met corona. De mensen van Woza Moya gingen over op het
maken van mondkapjes om toch nog enige inkomsten te hebben. Er werden acties opgezet om
voedselpakketten te verzorgen voor de gemeenschappen in de Vallei van de Duizend Heuvels.
Ook was er veel aandacht voor het opzetten van moestuinen, zodat mensen zelf in hun voedsel
kunnen voorzien. Met de creativiteit en flexibiliteit van de staf van het Hillcrest Aids Centre werden
grote problemen opgelost, hoewel het financieel niet gemakkelijk was en is voor het Hillcrest Aids
Centre werkend in een gebied waar werkeloosheid, armoede is, slechte scholing en gezondheidszorg
is en waar mensen geconfronteerd worden met HIV en Aids, TBC en kanker.
Een grote tegenvaller is ook het wegvallen van de Comrades Marathon waar de afgelopen jaren een
grote financiële bijdrage van werd ontvangen. Gelukkig werd wel een bescheiden bijdrage ontvangen
van de virtuele versie van dit evenement en kreeg men de geweldige toezegging dat men ook in 2021,
2022 en 2023 nog hoofdbegunstigde van deze internationaal bekende marathon zal blijven.
Jaarverslag Stichting Zulu Aid 2020

3

Aan het eind van het jaar werden er een aantal projecten weer opgestart, een aantal naaischolen,
delen van het Jongeren Project, informatie activiteiten via Peer Education, voetballen met HIV
voorlichting en ook een training voor meisjes en jonge vrouwen om zich weerbaarder te maken en aan
gevaar te ontsnappen.
Aan het eind van het jaar op Wereld Aids dag, 1 december, werd er aandacht
besteed aan de mensen die het afgelopen jaar in de Respite Unit zijn overleden
en aan het feit dat het 30 jaar geleden was dat het Hillcrest Aids Centre werd
gestart.
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. Het jongeren versterkingsproject is hier een goed voorbeeld
van.
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.
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.

Het nieuwe jaar 2021
Hopelijk is het coronavirus in de loop van 2021 onder controle en kunnen we langzaam aan onze
promotie en voorlichtingsactiviteiten via kerkdiensten, persoonlijke ontmoetingen, markten en
evenementen weer oppakken.
• 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
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• 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. Misschien een
werkbezoek dit jaar, indien mogelijk
• Regelmatig overleg over vorderingen, uitdagingen, plannen, rapportage en fondswerving optie

Financiën 2020
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Tenslotte
We zijn blij om namens het bestuur dit verslag over het werk van Stichting Zulu Aid in 2020 aan te
kunnen bieden.
We zijn velen van u 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
2021 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) - tot juni 2020

Oost Souburg, 14 mei 2021

Rotterdam, 14 mei 2021

Annemarie Stern
(voorzitter)

Henk van der Hoek
(secretaris)

Stichting Zulu Aid
Olmendaal 55
3075KR Rotterdam

Kamer van Koophandel nummer: 50887270
e-mail: info@zuluaid.nl
Bankrekeningnummer: NL22RABO0157729613
Fiscaal nummer: NL 822980125

Zulu Aid is Erkend door toezichthouder CBF
Bekijk ons CBF-Erkenningspaspoort
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