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Jaarverslag Stichting Zulu Aid 2021 

Geachte Lezer, 
 
Een terugblik op 2021 laat een jaar zien van hoop en vrees. Hoop omdat er een vaccin was tegen corona 

(al was die wel slecht verdeeld over de werelddelen). En daarmee ook hoop dat het “normale” leven weer 

opgepakt kon worden. Dat wij onbelemmerd alles konden doen wat voor ons belangrijk was. En daar 

hoorde ons inzetten voor Hillcrest Aids Centre nadrukkelijk bij. Maar dat was in 2021 slechts realiteit op 

beperkte schaal. De coronapandemie zorgde  weer voor vele onmogelijkheden: weer geen 

(kerst)markten, ook geen uitnodigingen om Hillcrest Aids Centre te promoten, enz. 

Maar onze zorgen stonden niet in verhouding tot de grote zorgen bij Hillcrest Aids Centre zelf. Daar was 

het gevolg van de coronacrisis nog groter. Met name bij de makers van de mooie sieraden stond het 

water aan de lippen. Nog steeds staat de verkoop van hun artikelen op een laag pitje. Naast een 

bestelling kerstartikelen kregen we de kans om een door ons ontvangen legaat door te boeken naar 

Hillcrest Aids Centre met als speciale bestemming “steun voor de makers van de sieraden”. Een 

prachtige bestemming voor dit bijzonder gebaar. 

Ook bleven we bewondering hebben voor de wijze waarop de meest kwetsbare, doodzieke patiënten 

worden verzorgd in de Respite Unit. De Respite Unit bleef de plaats is waar onvoorwaardelijke liefde 

zichtbaar en voelbaar was. 

Met de positieve veerkracht van Hillcrest Aids Centre voor ogen hebben we in dit jaar ook reden om trots 

en dankbaar te zijn. 

Het door Kerk in Aktie en Zulu Aid gefinancierde jongerenproject werd in 2021 voortgezet omdat de 

scholen gelukkig weer open gingen. Met dank aan een subsidieverstrekking door Stichting Fonds 

Onderwijssupport werd een project voor opleiding in computer- en IT-vaardigheden, gericht op jonge 

mensen opgestart. 

Wij zijn dankbaar dat we telkens weer “goede zaken” kunnen doen met onze Nederlandse partners. 

Groot is de waardering voor onze ambassadeurs, onze trouwe donateurs en de (kerkelijke) organisaties 

die ons blijven steunen in ons werk voor Hillcrest Aids Centre.  

Wij koesteren onze trouwe begunstigers en zijn blij met nieuwe (kerkelijke) partners.  

Zoals ook in 2020 werden ook in 2021 mooie plannen doorgeschoven naar dit jaar. Dus 2 jaar na dato 

vieren we dit jaar het 10-jarig bestaan van Stichting Zulu Aid en het 30-jarig jubileum van Hillcrest Aids 

Centre. 

Met dankbaarheid kijken we terug op al het goede wat 2021 ons bracht. Met hoop kijken we vooruit om 

met enthousiasme en steun van velen ons werk voor Hillcrest Aids Centre voort te zetten. 

 

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  

http://www.hillaids.org.za/
http://www.hillaids.org.za/
http://www.hillaids.org.za/
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✓ 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 
 
 

Een overzicht van 2021 
 
Ook dit jaar verloopt anders, we hadden zo gehoopt dat het dit jaar weer als vanouds zou worden, 
maar gaande het jaar wordt duidelijk dat we nog niet van alle maatregelen afzijn en we ons moeten 
aanpassen. In de zomer is het wat soepeler, maar dat is ook voor ons een rustige tijd. In het najaar en 
winter zijn er dus geen markten, kunnen we geen bijeenkomsten bijwonen en voorlichting geven. 
Maar desondanks blijft de steun van vele meelevende mensen, kerken en instellingen ons verblijden. 
Zo zijn er vele giften van donateurs en bijdragen van kerken zoals de Bilt, Koudekerk Hazerswoude, 
Hoorn-Zwaag-Blokker, Zuid-Beijerland en Rotterdam, ‘Plaats de Wereld’ in Vries, Stichting Ibafu een 
verjaardag gift etc.  
Wij voelen ons gesteund door de vele bijdragen voor het werk in het Hillcrest Aids Centre.  
 
Door het jaar heen steunen wij samen met Kerk in Actie het Jongeren Project in het Hillcrest Aids 
Centre, dat ook dit jaar in een vertraagd tempo en op een lager niveau zal worden voortgezet. Het 
blijft door alle steun mogelijk om aan onze verplichten en financiële toezeggingen te voldoen. 
Wanneer de situatie verbeterd zal het Jongeren Project weer in volle omvang opgestart worden. 
 
Zoals elk voorjaar heeft Lies Wisse uit Oost-Souburg, samen met haar moeder weer forsythiatakken 
geknipt en verkocht.  De opbrengst in 2021 van € 360,- is bestemd voor het Hillcrest Aids Centre.  
 
We hebben dit jaar helaas afscheid moeten nemen van Corrie Wouters, die 
is overleden op 13 juni 2021. 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. 
 
Het wordt een traditie, gestart in 2015 en ook dit jaar weer een succes. De verkoop van de 
Amaryllisbollen had een netto-opbrengst van € 1.440,60 Een geweldig resultaat. 
 
Waar aan het eind van het jaar veel markten en bijeenkomsten zijn en wij ons verhaal over het 
Hillcrest Aids Centre kunnen vertellen en ook de mooie producten van Woza Moya kunnen verkopen, is 
dat door de corona maatregelen niet mogelijk. Hierdoor hebben de vrouwen 
en mannen van Woza Moya, die de producten maken veel minder werk en 
dus veel minder inkomsten. In 2021 hebben we voor 'slechts' € 3.748,83 aan 
Woza Moya producten kunnen verkopen 
 
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 2021 had het bestuur aandacht voor de regelgeving en 
voorwaarden die verbonden zijn aan de ANBI-certificering en de 
kwaliteitseisen voor de CBF-erkenning.  
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Maar in dit 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.   
 
 
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 beleeft een zeer drukke start van het jaar 2021. Ze proberen om de projecten 
die vertraagd of zelfs opgeschort zijn alsnog uit te voeren terwijl ook de projecten voor 2021 worden 
gestart.  
Zoals het Jongeren Project voor jongeren die leven met HIV en Aids zijn gestart, voetballen voor 
kinderen op de basisschool, het peer-education team op de middelbare school, werkgelegenheid 
stimulering projecten etc. 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, 
 
Woza Moya heeft het echt financieel zeer moeilijk, weinig verkoop 
online en via winkels en staat door de ingestorte verkoop onder druk. 
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. 
 
Sinds de Lockdown is er geholpen bij het ondersteunen van 245 huistuinen en worden er 5.500 
groentezaailingen voor de gemeenschappelijke tuinen gekweekt. Tegen eind augustus is er meer dan 
30 ton voedsel gedistribueerd via de projecten en in samenwerking met andere kleinere NGO/CBO-
organisaties.  
 
De Respite Unit is open en volledig operationeel gebleven. Julie en 
Sphe hebben huisbezoeken afgelegd, voor Aids en kankerpatiënten, 
om hun toestand te controleren, pijnverlichting en wondzorg te 
bieden. Sphe voert COVID-screeningtests uit voorafgaand aan elke 
opname in de Unit. Omdat een hospice in Durban in maart 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 was het 
geweldig dat  de Unit open en draaiend gehouden werd. 
 
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. 
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De reactie van de mkhulus op deze cursussen blijft 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. Toch bleken deze grootvaders 
niet zo trouw in het opkomen bij de cursussen als de grannies dat doen. De voortgang van dit 
programma in dan ook op dit moment nog een vraag.  
Het Ubuntu Ground Café verkeerd in ernstige problemen. De hoop is, dat 
zodra de renovatie van de trainingsruimte is voltooid ze door de verhuur 
weer enige caterings inkomsten hebben van de vergaderingen. Dit blijft 
een prachtig project dat jongeren ervaring en perspectief biedt. In de loop 
van het jaar komt er een mobiele koffie verkoop tuk-tuk als uitbreiding 
van Ubuntu, deze kan naar evenementen of andere locaties gaan. 
 
De financiële situatie van het Hillcrest Aids Centre blijft kwetsbaar. Er is 
gelukkig niemand ontslagen en de salarissen worden gewoon door 
betaald. De annulering van de Comrades - Marathon in 2021 is erg 
jammer en zal van invloed zijn op overheadkosten en Respite Unit.  
Met twee pandemieën die botsen, bewijst het team veerkrachtig, creatief 
en betrokken te zijn.  
 
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. 
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Het nieuwe jaar 2022 
 
Hopelijk is het coronavirus in de loop van 2022 onder controle en kunnen we langzaam 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. Graag willen we jonge ambassadeurs vinden om contact te onderhouden 
met de jongere generaties, b.v. door nog meer gebruik te maken van social media en nieuwe (jongere) 
netwerken aan te boren. 

• 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. 

• 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 
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Financiën 2021 

 

Tenslotte  
 
We zijn blij om namens het bestuur dit verslag over het werk van Stichting Zulu Aid in 2021 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)  

 
Oost Souburg, 14 mei 2022      Rotterdam, 14 mei 2022 
 
 
 
Annemarie Stern    Henk van der Hoek 
(voorzitter)   (secretaris)  

 
Stichting Zulu Aid              Kamer van Koophandel nummer: 50887270  
Olmendaal 55                e-mail: info@zuluaid.nl  
3075KR Rotterdam              Bankrekeningnummer: NL22RABO0157729613  

         Fiscaal nummer: NL 822980125 

Bekijk ons CBF-Erkenningspaspoort   

https://www.cbf.nl/organisatie/zulu-aid
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