
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Soms is het teveel voor de mensen rondom het Hillcrest Aids Centre, na de voortdurende strijd om HIV en Aids, de Corona 

pandemie, de slechte economische omstandigheden, nu ook nog getroffen door overmatige regenval met als gevolg 
overstromingen in het gebied van de 1000 heuvels. Er zijn honderden mensen om het leven gekomen en is er in het 
gebied een enorme ravage ontstaan. Wegen, huizen en voorzieningen als water- en 
elektriciteitsleidingen zijn verwoest. Gelukkig is Hillcrest Aids Centre gespaard gebleven maar de 
gevolgen zijn desastreus voor de mensen in de vallei.  
Onze oproep om een financiële bijdrage, zodat Hillcrest hier kan helpen met noodhulp, opvang, 
dekens, voedsel pakketten en tijdelijk voorzieningen, heeft een overweldigend bedrag van € 6.500,-  
opgeleverd, waarvoor heel veel dank. En wat een mooi bericht van de “Wilde Ganzen” , dat ze dit 
bedrag uit het Noodfonds willen verdubbelen, dus totaal € 13.000,-   
 

Hillcrest Aids Centre 
 

De verwoestingen van de ingestorte of beschadigde huizen, weggespoelde wegen en 

bruggen, geërodeerde oevers en overstroomde waterwegen vertellen het verhaal van 
die paar gruwelijke dagen en nachten begin april voor velen binnen KZN, vooral voor 
degenen die in de Vallei van 1000 heuvels wonen. Sommige gebieden hebben nog 
steeds geen elektriciteit en/of water. Meer dan 500 mensen zijn om het leven 
gekomen en meer dan 4500 mensen raakten ontheemd, van wie velen nog steeds in 
gemeenschapshuizen leven. Meer dan 14.000 huizen werden verwoest of zwaar 
beschadigd, 320.000 leerlingen werden getroffen door beschadigde scholen. Het 
Hillcrest Aids Centre heeft slechts geringe schade opgelopen. De Respijt eenheid is 
open gebleven, maar het duurde een week voor al het personeel weer volledig 
beschikbaar was. 
 

Echter, binnen het HACT-stafteam en binnen de gemeenschappen waarin we dienen, 

hebben velen de persoonlijke pijn en het trauma ervaren van het verlies van familie, buren, 
huizen en bezittingen. Onze gemeenschappelijke moestuinen, die werden aangelegd en 
verzorgd door onze gogo's, werden weggespoeld en scholieren zijn boeken, belangrijke 
documentatie en schooluniformen kwijtgeraakt. 
Ook al zijn er een paar weken verstreken, 'noodhulp' is nog steeds de beste manier om te 
beschrijven wat HACT heeft gedaan, zoals distributie van maaltijden, voedselpakketten, 
dekens en warme kleding, psychosociale steun, huisbezoeken, thuiszorg, etc., maar er is 
nog heel veel werk te verzetten terwijl we langzaam overschakelen van hulpdiensten naar 
'wederopbouw', en is er op vele terreinen extra financiering noodzakelijk. 
 

Misschien herinnert u het nog, dat ook in Nederland de “Droom stoel” een bezoek 

gebracht heeft. Misschien heeft u er zelf wel in gezeten en een droom gehad. De 
stoel werd een symbool van hoop en moedigde mensen aan om na te denken over 
de toekomst en daagde hen uit om te dromen. De stoel is gemaakt in 2010 door de 
vrouwen van Woza Moya. Ook Desmond Tutu heeft in de “Dreams of Africa Chair” 
gezeten en na zijn overlijden is de stoel geschonken aan de ‘Desmond and Leah 
Tutu Legacy Foundation’, waar deze tot zijn recht komt in de entreehal en het 
bezoekers verwelkomt in hun Zonnebloem, het kantoor in Kaapstad. 
 
Stichting Zulu Aid 
 

We zijn alweer op de helft van het jaar, het is zomer, misschien bent u al op vakantie geweest of mag u nog, wij 
wensen u een mooie en fijne periode.  
 

Ook in de komende tijd zijn er weer een aantal markten waaraan we deelnemen: 
 

Zaterdag        6 augustus 2022  Markt van Melk en Honing, Zuidlaren 
Zaterdag      10 september 2022   Marktdag de Bilt 
Woensdag   14 december 2022    Kerstmarkt Vreeswijk 

 

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” 
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