
 

 

 
    
 
                    

 

 

 
 
 

 
 

Stichting Zulu Aid 
 

Wat bracht 2022 ons?  In ieder geval een jaar waarin corona meer beteugeld werd. Daardoor kwam meer ruimte om 
voorzichtig de draad op te pakken.  Dat bleek hard nodig want in april voltrok zich in en om Durban en Hillcrest een 
grote ramp. Langdurige, hevige regenval en overstromingen verwoestten wegen, huizen en voorzieningen als water- 
en elektriciteitsleidingen. Honderden mensen kwamen om het leven. Hillcrest Aids Centre bleef gespaard, maar vele 
kwetsbare mensen en personeelsleden werden diep getroffen. Bij grote uitzondering bracht Zulu Aid een extra 
nieuwsbrief uit met de noodkreet om te doneren. Deze noodkreet bracht een warme golf van solidariteit op gang wat 
resulteerde in een noodfonds van € 6.500,=. Wilde Ganzen voegde daar hetzelfde bedrag aan toe. Dit geld is door 
Hillcrest Aids Centre gebruikt voor noodhulp, opvang, dekens, voedsel en tijdelijk voorzieningen. 
 

Verder mogen wij in de ondersteuning van Hillcrest Aids Centre blijven rekenen op Kerk in Actie en  Stichting Fonds 
Onderwijssupport te Rotterdam. Ook zoeken we actief naar nieuwe bronnen. 
Met enthousiasme kunnen we nu weer markten deelnemen en zo de mooie producten verkopen, gemaakt door de 
vrouwen van Woza Moya. Fijn om te weten dat ze daardoor zelf hun inkomen kunnen genereren. We mogen blijven 
rekenen op veel trouwe donateurs en vrijwilligers die ons helpen met ons werk voor Hillcrest. Wij zijn dankbaar voor alle 
mooie initiatieven en de steun voor- en de verbondenheid met Hillcrest Aids Centre.   
 

Wij zetten ons werk graag voort in 2023 en hopen dat wij mogen rekenen op hulp van velen. 
 

Namens het bestuur van Stichting Zulu Aid wens ik u allen inspirerende kerstdagen en een gelukkig, gezond 2023 toe. 
 

Annemarie Stern, voorzitter 
 

Hillcrest Aids Centre 
 

Er zijn het afgelopen kwartaal weer veel mooie dingen gebeurd in en rond het Hillcrest Aids 
Centre. Zo is er door een bijdrage van het Nederlandse Onderwijs Support Fonds een start 
gemaakt om jongeren te leren omgaan met computers. Daarvoor is begin oktober een container 
geplaatst op het terrein, die met een computer netwerk wordt ingericht. 
 

Dit jaar was er ook weer een “Comrades Marathon”, een marathon  van ongeveer90 km, waarbij 
de sponsoropbrengst naar diverse goede doelen ging, ook het Hillcrest Aids Centre mocht een 
mooi bedrag van meer dan 1 miljoen ZAR ontvangen, dat is meer dan 50.000 Euro.  
 

Ook dit jaar is de jaarlijkse debat wedstrijd georganiseerd door Hillcrest Aids Centre Peer 
Education Facilitators, die is bedoeld om probleemoplossend en innovatief denken en verbanden 
tussen woorden en ideeën te bevorderen. 
De debatthema's van dit jaar waren onderwerpen van tienerzwangerschap, de invloed van 
sociale media, zelfmoord, hiv en aids en groepsdruk. Deze onderwerpen zijn specifiek gekozen 
om het begrip en de kennis onder leeftijdsgenoten te vergroten over gezondheid en 
psychosociale kwesties die hun dagelijks leven beïnvloeden. 
Het was een heerlijke dag. De opvoeders gaven aan dat het verstandig kiezen van vrienden van 
levensbelang was omdat ze waarschijnlijk beslissingen in het leven zouden beïnvloeden. 
 

Donderdag 1 december 2022 was het Wereld Aids dag. Personeel, supporters en begunstigden 
kwamen samen in een herdenkingsceremonie in de tuin van de Respite Unit om na te denken 
over zowel de vooruitgang als de voortdurende uitdagingen van de wereldwijde HIV en Aids. Er 
waren liedjes van het koor, een toespraak van Candace Hollaar Davidson (CEO) over de 
noodzaak om vooruit te gaan in het verminderen van kwetsbaarheid, het bevorderen van 
onderwijs en eerlijke gezondheidszorg en gespecialiseerde zorg voor mensen die leven met HIV 
en Aids.  
 

De Respite Unit is een 24-bed ‘In-Patient Hospice & Palliatieve Care Unit’ en heet passend 
Othandweni, wat 'een plek van liefde' betekent in isiZulu. Hier biedt het team gratis 24/7 zorg aan 
kinderen en volwassenen in gevorderde stadia van Aids en/of kanker. 
Dit is de enige faciliteit in het gebied die gratis, hoogwaardige palliatieve en respijtzorg biedt en 
zo een reddingslijn biedt aan diegenen die door de scheuren in Zuid-Afrika's 
gezondheidssysteem nergens anders heen kunnen. De Unit is een bijzondere plek waar de 
patiënten liefde, zorg en compassie krijgen ongeacht hun achtergrond of omstandigheden.  
 
Stichting Zulu Aid 
 

Twee corona-jaren kregen we nauwelijks kansen om de mooie artikelen van Hillcrest Aids 
centrum te verkopen. Gelukkig was het dit jaar anders en waren we op 10 markten te vinden. 
Met enthousiasme zetten we ons in om de mooie, unieke artikelen van Hillcrest Aids Centre aan 
te bieden en het unieke, bijzondere verhaal van Hillcrest Aids Centre te vertellen. Van de 300 
vrouwen, die met het maken van de artikelen van kralen zelf zorgen voor hun inkomen dat voor 
hen belangrijk is, maar ook trots en waardigheid geeft. Bijzonder blijven de reacties: blije mensen 
die bij ons een uniek cadeau vinden, een grote interesse voor Hillcrest Aids Centre en soms 
zomaar een spontane gift. Zelfs in de bitter kou blijft dat hartverwarmend.  
 

Wist u dat, Stichting Zulu Aid ANBI is goedgekeurd en dus uw Giften voor de belasting aftrekbaar zijn 
 

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” 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/candace.h.davidson?__cft__%5b0%5d=AZWZ3-WJneXocbneJ6CLQAwuOjeeHBwlxy2rX-jwBhRPDWoPCuJFdF6QkC9AS8n508Q2ubrtyiQHCSg0NOkvnPuLmX4fzmpoZzVK8WLIoAGt3K1jD92TIsRjgnBXLxinvPRY66ZsfIuKIHdjuygCMh23O6HZ7ZrWDf5Xcn9OBhhyS5sylBASG3aye_qD1VdjF8c&__tn__=-%5dK-R
http://www.zuluaid.nl/
mailto:info@zuluaid.nl

