
 

 

 
 
 

 
 

Onthutst door alle ontwikkelingen en de dagelijks veranderende omstandigheden begin ik deze nieuwsbrief.  

De vreselijke oorlog in Oekraïne, waarom is dit nodig vraag ik me af, de economische gevolgen wereldwijd, maar zeker 
ook voor de mensen in Nederland, de nog altijd durende Covid pandemie en de nog immer doorgaande HIV/Aids 
besmettingen. Voor dat laatste proberen wij als Stichting Zulu Aid de gevolgen enigszins te beperken door het steunen 
van het Hillcrest Aids Centre, die lokaal allerlei initiatieven ontwikkelt op het gebied van preventie en voorlichting, HIV 
gezondheidszorg b.v. in de Respite Unit, HIV informatie, gezins ondersteuning en economische empowerment in de 
breedste zin en met de visie 
 

onvoorwaardelijke liefde en hoop te bieden aan al diegenen die getroffen zijn door HIV/AIDS  
 

Hillcrest Aids Centre 
 

Ook in het Hillcrest Aids Centre zijn met name in de vakantieperiode, december/januari, veel 

medewerkers besmet geweest met Covid, met over het algemeen lichte verschijnselen. Op de 
Respite Unit zijn mede door de strikte infectiemaatregelen geen besmettingen geweest. Sinds 
maart 2020 zijn al 14 hospices gesloten vanwege financieringsproblemen en voor de Respite 
Unit heeft een van de belangrijkste donateurs aangegeven te stoppen met hun donatie 
waardoor er een financieel tekort ontstaat hetgeen een grote impact heeft op het 
functioneren. 
 

Bij de Gogo’s is er nieuw leven in de ondersteuningsgroepen geblazen, zijn de 

gemeenschappelijke tuinen en kleine tuinen in gebruik. Ze sporten nog niet in groepsverband, 
maar er wordt onderzocht of er een kleine Gogolympics in augustus (vrouwenmaand) 
georganiseerd kan worden. 
 

Het Woza Moya-programmateam blijft de uitdagende economische realiteit doorstaan met 

echte moed en vastberadenheid, maar het is moeilijk geweest. Internationale reizen zijn nog 
steeds minimaal en conferenties / markten zijn ook erg beperkt. 
 

Op scholen is het Goals 4 Life en Peer Education-programma weer gestart. 

Het Peer Education-team bestaat nu uit maximaal 10 begeleiders en werkt in de groepen 9-12 
jarigen op 3 scholen in de Valley. Er is een nieuw programma gestart om gespecialiseerde 
ondersteuning te bieden aan jongeren (leeftijd 10-19 jaar) die leven met HIV. Er is momenteel 
ook Vhutshilo (hiv-preventie) voor 10-14-jarigen, en later in het jaar zullen er opnieuw 
aanvullende IMpower-cursussen (zelfverdediging) voor meisjes worden gegeven. Het 
empowermentprogramma voor jongeren vordert goed.  
Om de digitale- en ICT kennis uit te breiden bij de jeugd, is er mede door een donatie van het 
Nederlandse ‘Fonds Onderwijs Support’, het project “ Work integrated learning lab” gestart. Er 
wordt binnen een reeds aangekochte en geplaatste container computer werkplekken 
geïnstalleerd om deze kennis te krijgen. 

 
Stichting Zulu Aid 
 

In het eerste kwartaal werden we weer verblijd met trouwe giften van onze donateurs en twee mooie giften van 
Ekklesia Leiden en Stichting IBAFU. Nederland gaat ook steeds meer over naar het leven van voor corona en zijn er 
weer een aantal markten waaraan we deelnemen: 
 

Zaterdag      19 maart 2022  Voorjaarsmarkt in d'Amandelboom, Bilthoven 
Woensdag   27 april 2022  Koningsdag, Vreeswijk  (onder voorbehoud) 
Zaterdag        6 augustus 2022  Markt van Melk en Honing, Zuidlaren 
 

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 
 

Via de website van Stichting Zulu Aid, zuluaid.nl kunt u informatie vinden over ons werk en mooie sieraden bestellen die 
gemaakt in het Hillcrest Aids Centre. 
 

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” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.zuluaid.nl/
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