
 

 

  
 
                    

 

 

 
 
 

 
 

Hillcrest Aids Centre 
 

Door de recente onlusten en de nog steeds voortschrijdende Covid-19 waren de afgelopen 
maanden  turbulent bij het Hillcrest Aids Centre.  Ongeveer 65% van het personeel is nu 
gevaccineerd, waarbij het Respite Unit personeel en alle Gogo’s voor 100%. Het personeel 
wordt indien nodig nog steeds getest en geïsoleerd. 
Tegen eind augustus is er meer dan 30 ton voedsel gedistribueerd via de projecten en in 
samenwerking met andere kleinere NGO/CBO-organisaties. Woza Moya heeft het echt 
financieel zeer moeilijk, weinig verkoop online en via winkels.  
Omdat er een hospice in Durban in maart 2020 sloot is er een toename van verwijzingen naar 
de Respite Unit en neemt het aantal thuiszorgpatiënten (met name kankergevallen) toe.  
De ziekenhuizen zijn vol en sommige behandelingen worden uitgesteld omdat COVID prioriteit 
krijgt.  
 

Ondanks alle onrust in de afgelopen periode was het geweldig dat  de Unit open en draaiend 
gehouden werd, terwijl men niet wist wat er met hun eigen families aan de hand was. De Peer 
Education opleiding gaat door op 3 scholen.  
Momenteel wordt een IMpower-zelfverdedigingscursus gegeven voor 600 meisjes. 
Er is een naaischool geopend in een nieuwe gemeenschap (KwaXimba), en een naaicursus voor 
gevorderden start in KwaNyuswa. Er komt een mobiele koffie verkoop tuk-tuk als uitbreiding 
van Ubuntu, deze kan naar evenementen of andere locaties gaan. 
Het Hillcrest Aids Centre blijft financieel stabiel en ondanks alle tegenvallers overleven ze , mede 
door jullie steun. In de huidige Covid19 periode blijven zij bezig voor en met mensen die leven 
met HIV en Aids. Zij en wij zijn daar heel dankbaar voor.  
 

Zamekile’s verhaal van hoop 
 

De afgelopen vijf maanden heeft Zamekile Ngcemu gevochten voor haar leven in de 
Respite Unit van HACT. De 48-jarige moeder van twee kinderen, afkomstig uit 
Kwadengezi, leed aan gevorderde stadia van aids en tuberculose.  
“ De dokter in de kliniek vertelde me dat ik dood zou gaan” zegt Zamekile “Ik was zo bang 
en zo zwak, ik had geen kracht meer in mijn lichaam… ” Gelukkig werd Zamekile net op tijd 
opgenomen. Haar herstel was opmerkelijk en ze is nu onherkenbaar van de tengere en 
uitgemergelde figuur die in juli naar de eenheid werd gedragen. Na onlangs een tweede 
kans in het leven te hebben gekregen en veel tijd voor persoonlijke reflectie, heeft 
Zamekile haar eigen oprechte boodschap om te delen;  
“Ik zou mensen willen vertellen dat het aan jou is om de juiste keuzes in je leven te maken, wacht niet tot iemand het 
voor je doet. Houd van jezelf, respecteer je lichaam, neem je medicijnen als je ziek bent en geef nooit de hoop op!” 

 

Stichting Zulu Aid 
 

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,  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  
 
De komende maanden zijn wij weer met een kraam aanwezig op de diverse markten om de mooie producten van Woza 
Moya te verkopen. Met in het bijzonder de vele kerstartikelen, die een extra uitstraling geven aan de kerstdagen.  
Kijk voor alle info op de website 
  

Agenda : 
  

24 en 25 november  -  Warme winterweken bij ’t Vaarderhoogt tuincentrum in Soest  9.00 – 17.00  uur 
15 december             -  Kerstmarkt – Lichtjesmarkt  Vreeswijk 16.00 – 22.00 uur 
 

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. 
 

Uw aankoop hier geeft werk daar en dus inkomen en kans op 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” 
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