Stichting Zulu Aid

Een terugblik op 2021 laat een jaar zien van hoop en vrees. Hoop omdat er
een vaccin was tegen corona, vrees omdat het virus toch telkens weer de
kop op stak. Wereldwijd blijft corona het leven beheersen. Het beperkt ons in
onze activiteiten. Ook dit jaar werden vele (kerst)markten geannuleerd
waardoor de verkoop van de artikelen niet optimaal was. Maar in dit
donkere jaar waren ook lichtpuntjes te zien. Dankbaar kunnen we melden
dat door een subsidie van Stichting Fonds Onderwijssupport een project
voor opleiding in computer- en IT-vaardigheden, gericht op jonge mensen
kan worden opgestart. Ook werden nieuwe contacten gelegd met kerken en
bleken de bestaande contacten met kerken, organisaties en donateurs waardevol. Velen helpen ons al zo lang met ons
werk voor Hillcrest. Wij blijven dat bijzonder vinden en zijn dankbaar voor de mooie initiatieven, de steun voor- en de
verbondenheid met Hillcrest Aids Centre.
Wij blijven deze verbondenheid koesteren, ook in 2022.
Namens het bestuur van Stichting Zulu Aid wens ik u allen inspirerende
kerstdagen en een gelukkig, gezond 2022 toe.
Annemarie Stern, Voorzitter Stichting Zulu Aid

Hillcrest Aids Centre

Beste HACT-vrienden, donateurs en partners
Nu het einde van het jaar snel nadert, zijn onze harten hier bij HACT vol
dankbaarheid als we nadenken over de vele levens waar we iets voor mochten
betekenen en hebben kunnen steunen, ondanks de vele uitdagingen waarmee we zijn geconfronteerd.
We hebben het zeker allemaal gezien in 2021 - COVID-19, burgerlijke onrust, voedselonzekerheid en een steeds
onstabieler economisch klimaat hebben gezorgd voor een zeer stressvol en tumultueus jaar voor ons allemaal, en toch,
door hard werken en doorzettings-vermogen, is ons team erin geslaagd om door deze vele uitdagingen te navigeren en
deze te overwinnen en in het proces bewezen we dat we echt "samen sterker" zijn. Ons vermogen om voortdurend te
reageren op de veranderende behoeften van onze begunstigden, die de meest kwetsbaren en risicogroepen vormen
binnen onze lokale gemeenschappen, werd alleen mogelijk gemaakt door onze gulle donoren en partners die ervoor
kozen om dit jaar opnieuw met HACT te reizen.
We willen jullie allemaal bedanken dat jullie ons in staat hebben gesteld onze belangrijke en tijdige missie te vervullen en
een gevoel van hoop in het leven te kunnen brengen van de vrouwen, mannen en jongeren die leven met HIV en AIDS.
Namens het HACT-team wensen wij u hele fijne, gezegende en veilige kerstdagen. Moge de Heer u en de uwen zegenen
met vreugde, een goede gezondheid en vrede deze mooie feestdagen en in het nieuwe jaar van 2022.
Want ons is een kind geboren, ons is een zoon gegeven en de taak zal op zijn schouders rusten. En hij zal worden
genoemd Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jes 9:6
Candace Davidson , CEO Hillcrest Aids Centre

In het kader van het Jongeren Project is afgelopen zaterdag 11 november onze
trainingsruimte in het HACT Centre omgebouwd tot een geïmproviseerde rechtszaal. Meer
dan 30 van onze Peer Educators namen deel aan een fictief proces als onderdeel van het
intensieve Career Guidance & Development van ons Peer Education programmateam.
Het fictieve proces van vandaag, dat centraal stond in een verkrachtingszaak, was een
echte eyeopener voor onze collegiale opvoeders die allemaal hun toegewezen rol als
aanklagers, verdedigingsadvocaten, getuigen en juryleden zeer serieus namen" aldus
HACT's Peer Education Programma Coördinator, Lady-Love Msomi. Naast het leren hoe de
wet werkt en het belang van kritisch denken en redeneren, diende deze praktische
activiteit ook om bewustwording te creëren en broodnodige discussie te genereren rond
de stille pandemie van gender gerelateerd geweld in Zuid-Afrika.

Naast het Ubuntu Ground Cafe op het Hillcrest Aids Centre gaan ze ook mobiel.
Binnenkort wordt fase 2 gelanceerd van het Ubuntu Ground Cafe en is het mogelijk om
met een Tuk Tuk op locatie te gaan naar evenementen,markten e.d. Net als bij het Cafe is
het primaire doel van de Tuk Tuk om geld in te zamelen voor de 24-bedden Respite Unit
die gratis 24/7 zorg biedt aan kinderen en volwassenen in vergevorderde stadia van aids
of kanker.

Het was een drukke dag op 1 december tijdens de
Wereld Aids Dag waar tijdens de herdenkingsceremonie 58 mensen, die het afgelopen jaar zijn
overleden, herdacht werden. Kijk ook op de website
naar de World Aids Day 2021 nieuwsbrief.
Stichting Zulu Aid

Via de website van Stichting Zulu Aid, zuluaid.nl , kunt u informatie vinden over ons werk en mooie artikelen 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”

