
 

 

  
 
                    

 

 

 
 
 

 
 

Corrie Wouters overleden 
 

Zondag 13 juni 2021 is Corrie Wouters overleden. Corrie en haar partner Annemarie 
Stern, voorzitter van de Stichting zijn vanaf 2010 met een aantal reizen naar Zuid-
Afrika mee geweest en op die manier in contact gekomen met het Hillcrest Aids 
Centre. Corrie is vanaf het begin een actieve en enthousiaste ambassadeur geweest. 
Ze heeft op veel plekken verteld over het werk bij het Hillcrest Aids Centre en de 
sieraden. De sieraden die gemaakt worden door de vrouwen van Woza Moya 
en  verkocht worden op markten, bijeenkomsten en andere gelegenheden. 
Wij missen in haar een bevlogen ambassadeur, een lieve vriendin, een mooie vrouw. 
Wij wensen Annemarie, de familie en vrienden kracht en sterkte om verder te leven 
met dit verlies. 
 
Hillcrest Aids Centre 
 

Het Hillcrest Aids Centre brengt ook regelmatig een nieuwsbrief uit waar u zich via de website, 
onderaan de Homepage, kunt aanmelden en de laatste informatie en activiteiten ontvangt via de 
mail. 
 

Bij het Hillcrest Aids Centre blijven nog steeds alle voorzorgsmaatregelen genomen worden om de 
gezondheid en veiligheid van de medewerkers, vrijwilligers en begunstigden te beschermen, zodat 
ze waar mogelijk de levensreddende en levens veranderende projecten, programma's en diensten 
kunnen blijven uitvoeren.  
Er zijn tot dusver 59 van de belangrijkste, patiëntgerichte medewerkers 
gevaccineerd als onderdeel van fase 1 van de nationale uitrol die gericht was op 
het vaccineren van zoveel mogelijk gezondheidswerkers in het hele land. 
 

Het jongeren project start weer langzaam op, eind april hebben 192 kwetsbare 
kinderen en jongeren tussen 10-14 jaar deelgenomen aan het GOALS 4 LIFE 
PROGRAMMA.  
Het Peer Education-programma wordt geïmplementeerd in drie partnerscholen in 
de Valley of 1000 Hills-gemeenschappen van Inchanga, Embo en Lower Molweni, 
namelijk; Siphesihle High School, Khabazela High School en Tholulwazi Secondary 
School. 
 

Voor in totaal 40 wees- en kwetsbare kinderen, met hiv in de leeftijd van 10-16 jaar 
in de achtergestelde gemeenschap van Shongweni, zijn er intensieve programma’s 
georganiseerd waar zij gedurende 12 weken geholpen worden hun status te 
begrijpen en te accepteren, 
 

In totaal 100 mkhulus ( grootvaders van 52-82 jaar ) van 2x 40 en 1x 20 
mkhulus hebben deelgenomen aan cursussen, gedurende 6 weken 
over ouderschapsvaardigheden en kinderrechten. 
 

De reactie van de mkhulus op deze cursussen blijft overweldigend 
positief en velen zijn van mening dat de jonge mensen van vandaag 
meer positieve begeleiding en ondersteuning nodig hebben om te 
voorkomen, dat ze betrokken raken bij zaken als drugs en alcohol, die 
hun risico op het hebben van seks op jonge leeftijd, zwanger worden 
en/of het krijgen van HIV en aids vergroten. 
 
Stichting Zulu Aid 
 

U had het misschien al op de website gezien, maar ons Jaarverslag 2020 is weer 
afgerond, de financiële status van Baten en Lasten is gecontroleerd en goed gekeurd. U 
kunt het lezen op de website of bijgevoegd bij de nieuwsbrief. 
 

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” 

 

 
Senior Peer Educators from Khabazela High 
School proudly show off their programme 

Certificates. 

 
 

 

 

https://www.hillaids.org.za/
https://www.zuluaid.nl/wp-content/uploads/2021/05/Zulu-Aid-Jaarverslag-2020.pdf
http://www.zuluaid.nl/
mailto:info@zuluaid.nl

