
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

De zomer gaat langzaam over in de herfst en hopelijk heeft u een mooie herinnering aan deze periode. De herfst komt er 
aan. In Zuid Afrika gaat de winter over in de lente.  
De energie is ook hier een probleem, met name de levering van elektriciteit door slechte energie 
centrales en netwerk is nog steeds sprake van ‘load shedding’  - afsluiten voor een bepaalde periode 
van elektriciteit. 
 

Hillcrest Aids Centre 
 

Op 28 augustus is alweer de 95e Comrades Marathon gelopen. Een Down Run over een afstand van 

90 kilometer van Pietermaritzburg naar Durban. Dit jaar zijn er 11713 lopers gefinisht. Een hardloop 
evenement waarvan een deel van de inzamelingen gaat naar het Hillcrest Aids Centre.  
Waar zij zich ook op grootse wijze voor inzetten en zich duidelijk presenteren en de lopers op een 
enthousiaste wijze ondersteunen. 
 

Met de herinnering aan de Comrades Marathon nog vers in het geheugen, nam de 72-jarige Gogo 

Mjoli uit KwaNyuswa, die deel uitmaakt van het Grootmoeder Ondersteuningsgroep programma van 
HACT, onlangs deel aan  twee 200m races. Eerst won ze de eThekwini Gouden Games en daarna 
werd ze vorige week 2e bij de Durban & Districts competitie. 
Ze was trots dat ze HACT en haar gogo-supportgroep bij de wedstrijden heeft vertegenwoordigd. Ze 
moedigt iedereen aan, zowel jong als oud, om fysiek actief te zijn, te doen waar ze van houden en 
positief en proactief betrokken te zijn bij hun gemeenschappen!  
Goed gedaan, Gogo - je bent een inspiratie voor ons allemaal! 
 

De handen en harten zijn ineen geslagen om Dawede Basisschool in Molweni een facelift te 

geven na de overstromingen. Deze gezamenlijke inspanningen werden georganiseerd door de 
oprichter van onze partnerorganisatie (Hillcrest Aids Centre Trust UK), Dr. Margaret Turnbull, die 
Hillcrest High School en Kloof High School samenbracht om deze klaslokalen en leerruimtes te 
verbeteren. 
 
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  
 

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

Zaterdag en Zondag 26 en 27 november 2022 Warme Winterweken bij Tuincentrum Vaarderhooft in Soest 
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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