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1. INLEIDING 

Doelstelling van ShivA is om mensen met hiv - onder professionele begeleiding -(weer) toegang 
te laten vinden tot hun eigen krachtbronnen om zo persoonlijke antwoorden te kunnen geven 
op hun levensvragen. Wezenlijk voor de methode van ShivA is om de deelnemers in een veilige 

omgeving met elkaar in contact te brengen zodat ze elkaar inspireren en op weg helpen. ShivA heeft 
daartoe een breed scala aan activiteiten ontwikkeld.  
Allereerst is er de website die iedereen anoniem kan bezoeken en waar mensen geïnformeerd en 
bemoedigd worden door ervaringen van lotgenoten. Bovendien is er de mogelijkheid om op deze 
wijze contact te zoeken voor individuele begeleiding. Het online ShivA Huis, alleen toegankelijk met 
een wachtwoord, biedt allerlei mogelijkheden voor uitwisseling.  
Daarnaast zijn er fysieke groepsbijeenkomsten voor verschillende subgroepen, bijvoorbeeld I Love 
my Life en de Kloosterretraites. Niet iedereen echter voelt zich thuis in een groep en voor de meest 
kwetsbare mensen met hiv die onder (zelf)stigma gebukt gaan en in een groot isolement leven, zijn 
groepsbijeenkomsten (nog) niet geschikt. Voor hen is het Vangnetproject van ShivA bedoeld, 
individuele begeleiding door de geestelijk verzorgers en de Positive Sisters.  

In 2015 heeft ShivA aan zo’n 550 personen persoonlijke, intensive begeleiding geboden. 
Daarnaast heeft een veelvoud aan mensen het aanbod van ShivA gebruikt om de eigen 
levensvragen te verdiepen, nieuwe levensmoed op te doen, hun mening te scherpen aan de 
opvattingen van andere mensen met hiv of de professionals van ShivA. Kanalen hiervoor waren 
de website, het online ShivA Huis, bijdragen op congressen en in de media. Ook dit jaar is weer 
enorm veel werk verzet door de twee beroepskrachten, de 71 vrijwilligers en de vier bestuursleden. 

 

2. NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

2.1 Verduurzaming 
Sinds de oprichting in 2001 heeft ShivA zich een positie verworven in het aidsveld die niet meer weg 
te denken is. ShivA bereikt de kwetsbare groepen binnen het hiv-veld en is een serieuze 
gesprekspartner voor professionals. ShivA ontvangt echter geen structurele financiering maar is 
afhankelijk van giften en projectfinanciering door diverse fondsen. Om duurzaam beschikbaar te 
blijven voor onze doelgroep en een betrouwbare partner te zijn voor de collega’s in het aidsveld, op 
wie ze kunnen rekenen en naar wie ze kunnen door verwijzen, is het belangrijk dat ShivA structureel 
gefinancierd wordt. In 2015 hebben we een meerjarig beleidsplan opgesteld waarin deze 
verduurzaming uitgebreid aan bod komt. In samenwerking met Lineke Maat, professional in 
financieringsstrategieën, hebben we verschillende strategieën onderzocht. Zinvol voor ons is om de 
meerwaarde van ons werk zichtbaar te maken door middel van een sociale waardemeting en met de 
resultaten daarvan potentiële financiers te overtuigen. Vervolgens wordt een zogenaamde 
Dialoogtafel georganiseerd, waar wordt onderhandeld met deze potentiële financiers, zoals 
ziekenhuizen en zorgverzekeraars, over concrete financiële bijdragen aan de missie van ShivA.  

2.2 Overdracht van expertise 
Dankzij onze inspanningen is het unieke van onze digitale begeleiding in het online ShivA Huis in 2015 
steeds bekender geworden. Dit heeft ertoe geleid dat we door verschillende organisaties zijn 
aangesproken om onze ervaringen en expertise met hen te delen. Het lijkt ons een efficiënte 
ontwikkeling om andere organisaties in het digitale ShivA Huis onderdak te bieden zodat deze 
organisaties niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden en op deze manier veel kosten en werk 
kunnen besparen. Over de vorm van dit onderdak wordt nog nagedacht. Eén optie is om kamers te 
verhuren in het ShivA Huis maar we zouden het ShivA Huis ook kunnen omvormen tot een 
verzamelgebouw, waar de verschillende organisaties hun eigen plek hebben. Met een aantal 
organisaties hebben we hierover al intensief contact gehad: met de Hiv-Vereniging, Drugspastoraat 
Amsterdam, de Stichting Mara, de VPSG en de Dienst Geestelijke Verzorging van het VUMC.  
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3. INDIVIDUELE BEGELEIDING: HET VANGNET  
 

ShivA biedt individuele begeleiding aan mensen die met niemand kunnen of durven praten over de 
existentiële angsten en vragen die hiv/aids oproept. Door betrouwbare aandacht werkt ShivA samen 
met hen toe naar aanvaarding van de realiteit, versterking van de eigenwaarde en een positievere 
levenshouding. Grotere zelfredzaamheid, therapietrouw en daardoor een betere gezondheid en 
veiliger seks zijn daarvan de uitingen. Het begeleidingsproces kan erin resulteren dat mensen de 
moed opbrengen om aansluiting te zoeken bij lotgenotengroepen of open gaan staan voor 
noodzakelijk hulpverlening. ShivA spant haar vangnet als een trampoline: mensen die niet meer zelf 
verder kunnen, mogen er op vallen, vervolgens gooit de veerkracht van de trampoline ze weer 
omhoog, telkens weer, totdat ze weer verder kunnen op eigen kracht. 

 
De individuele begeleiding van mensen met hiv/aids en hun naasten vraagt van de begeleidster 
aandacht, empathie en openheid voor wat bij de begeleide speelt en welke betekenis dat voor hem 
of haar heeft. Omdat mensen delen wat hun ten diepste bezighoudt, wat zij verlangen en waar zij 
kracht uit putten, zijn de begeleidingsgesprekken eveneens inspirerend en voedend voor de 
begeleidster.  
 
Ook in 2015 vonden velen de weg naar ShivA, met hun verhalen, vragen en verlangens. De meeste 
nieuwe contacten werden doorverwezen door de hiv-consulenten in de ziekenhuizen. Soms zochten 
’oude bekenden’ opnieuw ondersteuning bij ShivA omdat een nieuwe levenssituatie dat noodzakelijk 
maakte. In 2015 voerden de twee beroepskrachten 340 begeleidingsgesprekken. De volgende 
thema’s kwamen regelmatig ter sprake: 

 Acceptatie en hiv 
Problemen met de acceptatie van hiv zijn veelal verweven met andere thema’s zoals vragen 
over seksualiteit, over gemaakte keuzes in het leven en de gevolgen daarvan. 

 Toekomstperspectief en zingeving 
Dit omvat een grote diversiteit aan thema’s, bijvoorbeeld ‘hiv en ouder worden’, ‘hiv en een 
kinderwens’. Maar ook staan mensen stil bij wat werkelijk belangrijk is in hun leven, of hoe ze - in 
armoede of illegaliteit - toch zinvol kunnen leven. 

 Schuldgevoel 
Mensen van wie de partner of de hele vriendenkring gestorven is, kunnen zich schuldig voelen 
over het feit dat zij zelf geen hiv hebben of wel overleven met hiv. Rouw, gevoelens van schuld 
en de vraag waaraan zij dat hebben verdiend, zijn vaak gespreksthema.  

 Levenskeuzes 
Hiv zet levenskeuzes op scherp en geeft een kwestie vaak een extra dimensie: wat als ik mijn 
mishandelende partner verlaat maar niemand me ooit nog wil met mijn hiv? 

In wezen zoeken mensen een begeleider bij wie ze mogen zijn wie ze zijn en bij wie alle vragen geuit 
kunnen worden. Als mensen zich gehoord en gezien voelen, kunnen ze na verloop van tijd weer op 
eigen kracht verder.  
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4. ONLINE COMMUNITY: DE WEBSITE EN HET SHIVA HUIS  

De Online Community bestaat uit de openbare basiswebsite en het ShivA Huis, waar alleen mensen 
die via hun hiv-behandelaar een wachtwoord ontvangen, binnen kunnen komen.  

4.1 De website 
De basiswebsite www.shiva-positief.nl is allereerst bedoeld voor mensen die hun hiv verborgen 
willen houden en met niemand erover durven praten. Op de website kunnen ze lezen hoe anderen 
met hiv omgaan en daarin bemoediging en hoop vinden, en misschien zelfs de kracht om zelf open te 
worden over hun hiv, bijvoorbeeld door als een eerste stap contact op te nemen met de geestelijk 
raadsvrouw. Bij ieder die zich meldt, weet je dat diegene over zijn/haar angst en zelfveroordeling is 
heengestapt. 
 
2015 is pas het derde jaar dat we aan de online community bouwen. Dit betekent dat we nog steeds 
met de opbouw van de site bezig zijn. We zijn daarom heel tevreden dat we de kwantitatieve 
ambities van 3000 unieke bezoekers die we voor 2015 voor de website hebben geformuleerd, 
ruimschoots hebben gehaald. De teller stond in maart 2016 op 6.750. Het digitaal begeleiden van 
mensen met hiv is een vernieuwende aanpak en we hebben de nodige (technische) problemen 
opgelost. In 2015 was er een toenemende vraag, vooral van migranten, om de website via hun 
smartphone te kunnen bezoeken. Begin 2016 is een grote update gedaan waardoor de website 
compatibel is voor smartphones en voorbereid op allerlei nieuwe ontwikkelingen. Het vertalen van 
teksten in het Engels staat nu hoog op onze prioriteitenlijst.  

Het is belangrijk dat we de basis-website regelmatig aanvullen en bijwerken 
met nieuw materiaal, in het bijzonder voor bezoekers die hun hiv 
verborgen willen houden. Naast teksten en afbeeldingen kwamen er ook 
inspirerende muziek en bemoedigende filmpjes op de website. 
Zelfgeproduceerd zoals de yoga-oefeningen van de Kloosterdagen, of via 
een link naar door anderen gemaakt werk, zoals het filmpje I am not HIV en 
de documentaire Mijn moeder heeft hiv uitgezonden op NPO 3. Hierin 
vertelt de dertienjarige Ntsi over haar moeder Liako Oude Lansink-Lekhooa. 
Liako is een van onze Positive Sisters. 

Niet alleen mensen die zelf hiv hebben bezoeken de website maar ook vrienden en familie. Ook voor 
hen is het aangrijpend als een naaste hiv heeft. Op de site staat een filmpje, in samenwerking met 
ShivA geproduceerd, waarin de Nigeriaanse Dolapo, zelf geen hiv, vertelt wat het voor haar betekent 
dat haar vriendin Amanda hiv heeft: 

Toen ze me een keer bedankte voor mijn support, vroeg ik ‘waarom?’ Ze zei dat ik gewoon haar 
lepel, beker en bord had gebruikt. Voor mij is dat heel gewoon. Ik weet dat je daardoor geen hiv kunt 
krijgen. Ik vergeet vaak dat Amanda hiv heeft.’ 

4.2 Individuele begeleiding 
De knop Zin om door te praten? waarmee mensen in contact komen met de geestelijk raadsvrouw, 
wordt gebruikt door verschillende categorieën mensen.  

 Door mensen die bang zijn hiv te hebben opgelopen en wachten op de uitslag van een 
onderzoek:  

‘Ik loop nu met zo’n grote angst want hoe oud kun je worden met hiv? Want later wordt het 
aids. Ik maak me verschrikkelijk veel zorgen nu. Ik ben 39 jaar. Ik ben met niks anders meer 
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bezig. En heb op dit moment koorts, dan denk ik dat is ook een symptoom. Ik word gek van 
mijn gedachten.’ 

 Door mensen die al langer hiv hebben en die met een crisis in hun leven te dealen hebben: 
’12 jaar geleden kreeg ik hiv. Nu ben ik weer in crisis geraakt, kinderen zijn voor een jaar uit 
huis geplaatst! Ik kan de situatie eigenlijk niet aan.’ 

 Maar ook door mensen die net de diagnose hebben gehad: 

‘Waarover wil je met ons doorpraten?’  
‘Hiv, ik heb afgelopen vrijdag gehoord dat ik hiv positief ben. Ik ben een hetero jongen van 17. 
Ik krijg veel steun van me ouders en (paar) beste vrienden die het weten. Maar ik zag uw 
website en ik dacht ik mail u. Ik zou hierover graag willen praten met mensen.’  

Via mail, sms en telefoon volgt dan een begeleidingstraject met aandacht voor wat de situatie 
iemand doet. Daarbij wordt voor informatie vaak doorverwezen naar andere sites en het servicepunt 
van de Hiv-Vereniging Nederland. 
 
4.3 Het ShivA Huis 

 

 

… Ik ben benieuwd naar jullie aanbod en vind het 
prettig op een laagdrempelige manier met 

anderen contact te kunnen hebben en ervaringen 
uit te kunnen wisselen … (recente aanvraag van 

een wachtwoord voor het ShivA Huis) 

 
 
Het ShivA Huis is de beschermde omgeving van de website waar de privacy en anonimiteit van de 
deelnemers maximaal beschermd worden. Het digitale ShivA Huis is alleen toegankelijk voor mensen 
die van hun hiv-behandelaar een wachtwoord hebben ontvangen; in deze opstartfase gaat het nog 
om een kleine groep bezoekers. Dit is prettig om ervaring op te kunnen doen. Ons streefgetal van 45 
tot 65 deelnemers voor de actieve online communities is in 2015 gerealiseerd. Het is echter 
technisch en praktisch onmogelijk om met 40 à 50 mensen tegelijk over een serieus thema te 
chatten; een maximum van vijf mensen voor een online-‘gespreks’groep lijkt hier reëel.  
Voor deze afgeschermde site is eens in de drie jaar een grote update nodig. Het garanderen van de 
veiligheid vraagt extra werk. Een goede balans vinden tussen het beschermen van de privacy en het 
gebruikersgemak van het ShivA Huis blijft een punt van aandacht. 
 
4.3.1 De inrichting van het ShivA Huis 
In 2015 is het ShivA Huis ingericht. Naast de kamers voor vrouwen en mannen, de keukentafel, de 
spreekkamer en de stilteplek, waar je een kaarsje kunt opsteken, werd na elke retraite een ruimte 
ingericht voor de deelnemers om elkaar te treffen en foto’s, ideeën en soms uitnodigingen te delen. 
Een ruimte voor jongeren werd voorbereid, maar (in overleg met de HVN) nog even niet online gezet. 
Ook de eerste thematische schrijf- en chatgroep kreeg een eigen ruimte. 
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De keukentafel 
Wie een wachtwoord heeft, kan aan de keukentafel aanschuiven. Mannen en vrouwen. Dit is de plek 
waar Fieke Klaver, geestelijk raadsvrouw, op een vaste tijd aanwezig is om te chatten. Via een mailtje 
en via aankondigingen op websites van bijvoorbeeld de HVN worden de thema’s en de tijden van de 
chatavonden aangekondigd.  

Met vrouwen op de bank 
In 2015 waren er oplopend 30 – 43 vrouwen ingeschreven. Ze werden uitgenodigd om eenmalig over 
een thema in gesprek te gaan, te reageren op een gedicht, foto, filmpje of tekst en om eigen 
bijdragen te leveren. Daar ging een steeds wisselend aantal vrouwen op in, zodat nieuwkomers 
meteen een inspirerende omgeving aantroffen en zodat wij de nodige ‘kinderziektes’ en technische 
hobbels konden signaleren.  

Only for men 
Joost de Wolff, geestelijk verzorger en vrijwilliger bij ShivA, is de gastheer van de mannenkamer. Hij 
heeft gespreksthema’s gelanceerd als: mannelijkheid, kwetsbaarheid en grenzen stellen. Ter inleiding 
is er steeds een YouTube-filmpje. Het liep nog geen storm bij de chat in de mannenkamer. Mannen 
blijken terughoudend. Mogelijk speelt hier mee dat mannen in het algemeen wat meer moeite 
hebben om over zichzelf en hun gevoelens te praten. We zoeken nog naar een goede vorm om 
mannen met elkaar in gesprek te brengen. 

Gespreksgroepen 
Het opzetten van gespreksgroepen was een belangrijk doel om te realiseren in 2015. In een 
gespreksgroep in het ShivA Huis kan immers op een veilige manier een diepgaande uitwisseling 
plaats vinden. In een proefperiode vooraf hebben we antwoorden gezocht op vragen over de 
aanpak, de structuur en gewenste thema’s. Bijvoorbeeld: Hoe bevorderen we de deelname en 
zorgen we ervoor dat deelnemers met elkaar in gesprek gaan en op constructieve wijze op elkaar 
reageren? Wat is de rol van de moderator? De methodische voorbereiding was in samenspraak met 
coach Myriam Limper. Bij Gerjanne ter Beest, hiv-consulente in Arnhem, werd gepeild wat zij in haar 
werk tegenkomt en waar de behoeften liggen. 
Na deze proefperiode is de gespreksgroep Durf leven met imperfectie! van start gegaan. In vijf sessies 
konden vrouwen aangegeven thema’s uit het boek van Brené Brown uitdiepen door erover te 
schrijven, foto’s te uploaden en op elkaar reageren. De deelneemsters waren vrouwen met weinig 
energie, die niet naar bijeenkomsten kunnen reizen en bovendien verspreid door het land wonen. Dit 
is precies de ‘groep’ voor wie website en ShivA Huis bedoeld zijn! 

De rol van de moderator  
Uit de gespreksgroepen zijn enige zinvolle leerpunten voor de moderator gekomen. Om de vrouwen 
en mannen langere tijd bij het ShivA Huis te betrekken moet de moderator regelmatig contact met 
hen onderhouden door uitnodigingen en berichtjes te sturen. Op de chatavond zelf is de moderator 
gastvrouw/gastheer van het ShivA Huis en biedt veiligheid en een luisterend oor. De moderator is 
terughoudend als gesprekspartner bij aanwezigheid van meer mensen, schept voorwaarden en is 
‘aanjager’. Het is verleidelijk om veel informatie te uploaden voor zo’n gespreksgroep maar de 
ervaring wees uit: less is more. Teveel informatie kan juist verwarrend zijn en averechts werken. Een 
korte tekst, een beeld en soms één woord – bijvoorbeeld ‘dankbaarheid’ – bleek al genoeg voor de 
uitwisseling.  
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De spreekkamer 
Tot nu toe zoeken de meeste mensen contact met Fieke via de basiswebsite waar eveneens de 
mogelijkheid is om anoniem te mailen (in combinatie met bellen en sms-en). Van de aparte 
spreekkamer om te chatten is tot nu toe geen gebruik gemaakt. Chats met haar vonden plaats aan de 
keukentafel, met één of meerdere vrouwen tegelijk. Maar het blijft zinvol dat er in het ShivA Huis 
een beschermde plek blijft waar niemand kan meekijken of luisteren. 

4.4 Promotie-activiteiten 

 

Op het terrein van publiciteit rond het ShivA Huis is dit jaar veel gebeurd. Naast mond op 
mondreclame verstuurt ShivA een eigen nieuwsbrief en doelgerichte mails. Dat heeft zijn vruchten 
afgeworpen. Steeds vinden nieuwe mensen de basiswebsite en sommigen vragen vervolgens een 
wachtwoord voor het ShivA Huis. Daarnaast waren er gerichte activiteiten, die zeer doelmatig 
bleken. Alle hiv-consulenten kregen het ShivA-huisje (dat op de voorpagina staat afgebeeld) met de 
gele informatiestrookjes en brengen daardoor hun patiënten in contact met ShivA. We horen 
regelmatig terug: 

‘ja, ik heb in het ziekenhuis dat gele strookje van jullie gekregen en zodoende ben ik hier’ 

We hebben ervaren dat het uitreiken van de ShivA-windlichtjes en minthuisjes een 
heel goede manier is om betrokken mensen te ontmoeten en vragen en behoeften 
te peilen. De contacten met de HVN zijn uitgebouwd - activiteiten van ShivA komen 
in de agenda op hun website en op hun Facebook-groep Women Loving Life -, 
evenals de contacten met de protestantse kerken. Inmiddels staat ShivA op het 
Loket Levensvragen van de protestantse kerk: Fieke, de geestelijk raadsvrouw, 

wordt ingeschakeld voor vragen die met hiv van doen hebben. Daarnaast doet ShivA mee in andere 
online communities, zoals Geloven in Nederland en worden er regelmatig presentaties gegeven. 

 
5. WISSELWERKING DIGITAAL CONTACT EN FYSIEKE ONTMOETINGEN 

Een hiv-verpleegkundige uit het ziekenhuis neemt bezorgd contact op met de geestelijk raadsvrouw: 
een patiënt is het leven moe en wil ook zijn levensreddende medicijnen niet meer nemen. Zij heeft de 
man op ShivA gewezen in de hoop dat hij contact opneemt. Eerst verkent hij anoniem de website. 
Dan vinkt hij het knopje ‘zin om door te praten’ aan: de website wekt vertrouwen dat hij bij ShivA 
met zijn vragen terecht kan. De geestelijk raadsvrouw begeleidt hem langere tijd, telefonisch en per 
mail. Uiteindelijk neemt hij zelfs deel aan een retraite en wil daarna contact houden met lotgenoten 
via het ShivA Huis. 

 
We hadden verwacht dat de wisselwerking tussen het online aanbod en het fysieke aanbod heel 
lastig zou worden omdat de website-bezoekers moeite hebben met hun hiv. Maar het blijkt dat de 
website zoveel vertrouwen wekt dat mensen relatief makkelijk overstappen op het fysieke aanbod 
en omgekeerd. Via de website melden mensen zich met levensvragen. Het begeleidingstraject kan 
aanleiding zijn om later in het ShivA Huis actief te worden of met een retraite mee te gaan. We zien 
een duidelijke toename van mensen die zich via de website inschrijven voor onze Kloosterdagen. Er 



Stichting ShivA  Jaarverslag 2015 

Pagina 8 van 12 

zijn mensen die aan een retraite willen deelnemen maar dat om allerlei redenen niet kunnen. Deze 
mensen gaan soms wel naar het ShivA Huis. 
Ook bevruchten de website en de retraites elkaar wederzijds wat thematiek betreft. Het thema van 
een gespreksgroep in het ShivA Huis ‘De moed om imperfect te zijn’ werd verder uitgewerkt tot 
thema van een Kloosterretraite. Uit de ShivA-Kloosterdagen is materiaal voor de website 
voortgekomen: inspiratieverhalen, krachtbronnen en enkele yoga-oefeningen van Marjolein 
Annegarn.  
 
 

6. DE SHIVA KLOOSTERDAGEN 2015  

In het voor- en najaar van 2015 verbleven respectievelijk 10 en 11 deelnemers met hiv/aids in het 
prachtige herenhuis van de Emmauspriorij in Maarssen, om gezamenlijk stil te staan bij de 
levensvragen die hen bezighouden, om elkaar te ondersteunen en krachtiger te maken. Thema van 
de eerste week was Lichter leven met hiv; van de tweede week Ontdek de kracht van kwetsbaarheid. 
Het waren divers samengestelde groepen qua herkomst, gender, seksuele voorkeur, leeftijd en 'hiv-
leeftijd' (hoe lang je al met hiv leeft). Meer mannen dan vrouwen dit keer. Zowel sterke mensen, die 
op hun eigen manier hun leven bewust willen vormgeven, als mensen die mede door hun hiv en 
bijkomende beperkingen zich maar moeizaam staande houden. Ze werden al snel een gemeenschap, 
die elkaar steunde en bevroeg. 

6.1 Voorbereiding  
Voorafgaand aan de retraite stuurde iedere deelnemer een mail met een korte levensbeschrijving en 
de actuele levensvraag die voor haar/hem speelt. Vervolgens is met iedereen uitgebreid telefonisch 
gesproken. Wat voorbeelden:  

 Ben ik zelf de moeite waard, met hiv en mijn beperkingen? Van mijn 
ouders en omgeving kreeg ik andere boodschappen.  

  Ik ben single en wil wel een relatie. Mijn hiv hindert me daarbij.  
 Ik word zorgafhankelijk en moet mijn woonruimte aanpassen. Ik zal 

opnieuw mijn hiv bespreekbaar moeten maken en zie daar tegen op. 
 Ik heb hiv opgelopen, schulden gemaakt, hoe krijg ik weer orde in de 

chaos van mijn leven? 
 Met mijn geestelijke gezondheid gaat ‘t ups en downs en ik baal ervan 

dat de arbeidsmarkt zo slecht is. Ik hoop dat mijn hogere macht, God, 
mij zal helpen. Want, ik weet ‘t niet meer.  

 
6.2 De Kloosterdagen 
De eerste avond vertelde iedereen over zijn/haar vraag en kreeg feedback van een andere 
deelnemer.  
o De massages en yoga-oefeningen van massagetherapeut Marjolein Annegarn, zelf al lang hiv-

positief en rolmodel voor velen, waren voor alle deelnemers een welkom moment van aandacht 
en om positief contact te maken met hun lichaam met hiv.  

o Vrijdagochtend was er een stiltewandeling over het mooie landgoed van de zusters. Tijdens deze 
loopmeditatie ontstond een intense verstilling en concentratie:  

Ieder onderdeel van de kloosterdagen laat je op een eigen manier onthaasten. Vanaf het begin 
tot het einde ervoer ik rust. 

o Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid in een persoonlijk 
gesprek vragen uit te diepen. 

o Nieuw was het klankconcert op vrijdagavond door In Resonantie. Liggend op 
matjes in de mooiste zaal van het klooster nodigden de klanken ieder uit om zich 
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te verbinden met de kracht die ze tot hun beschikking hebben om positief verder te gaan. 
o Zaterdagochtend werd het thema verder uitgewerkt door middel van individuele opdrachten en 

uitwisselingsmomenten. Het ene groepslid hielp het andere verder met een vraag om 
verheldering, soms confronterend, dan weer bevestigend. 

o Zondag, de laatste dag, begon met een geleide fantasie, waarbij iedereen terug kon blikken en 
vooruit. De beginvraag werd hernomen in het licht van deze dagen. Ieder maakte een collage, 
schreef een brief aan zichzelf met daarin de dingen waar hij of zij graag aan herinnerd zou willen 
worden. De brieven worden na 3 maanden verstuurd. Waarna er nog een gesprek volgt. 

 

Ter afsluiting maakten de deelnemers 'elfjes': korte gedichtjes van elf 
woorden: vijf regels van 1, 2, 3, 4 en 1 woord. Er kwamen prachtige dingen 
uit: 

 

              Alleen 
          En Samen 
  Zoeken naar Kontakt 
Met Mijzelf en Anderen 
    Ontdekkingstocht 
 
 

 
6.3 Conclusie  
Door de dagen heen groeide het onderling contact en de verbinding. Tijdens het kleuren van een 
mandala, aan tafel, wandelend door het bos, werden de gesprekken intensiever en verdiepte het 
vertrouwen zich. Het is indrukwekkend te zien dat - ondanks alle verschillen en de scherpe kanten 
van ieders persoonlijkheid – toch iedereen naar huis gaat met de intense ervaring te mogen zijn wie 
men is, met hiv en beperkingen. De ruimte om naar zichzelf te kijken en naar wat er van binnen 
speelt maakt een ‘crack’ in vaste patronen. De aandacht en support van anderen werken als 
vriendelijk licht dat helpt om de eigen kwetsbaarheid en gekwetst zijn te omarmen. De sfeer van het 
klooster met het ritme van gebedsdiensten verruimt ieders perspectief, ongeacht levensovertuiging. 
Zo wordt nieuwe levenskracht gegenereerd.  
Gebleken is dat deelnemers van de retraites graag de opgedane contacten willen voortzetten en 
verdiepen. Daarvoor wordt het ShivA Huis, de veilige online omgeving, benut. Ook willen zij meedoen 
aan andere (ShivA-) activiteiten en op andere plaatsen in de ShivA-gemeenschap. Vragen rond ouder 
worden met hiv blijken steeds belangrijker voor onze doelgroep te worden. We zullen daar gerichter 
op in gaan. Ook stigma en zelfstigma blijken bij het ouder worden opnieuw aandacht te vragen. Een 
bijkomend effect van deze bijstellingen in de retraite-opzet is dat we een toenemend aantal 
belangstellenden voor deelname aan onze retraites tegemoet kunnen zien. 

 

7. ZELFREDZAAMHEID MIGRANTENVROUWEN MET HIV/AIDS 
 

Het Programma Zelfredzaamheid migrantenvrouwen met hiv/aids is zeer succesvol. De meest 
kwetsbare mensen in het hiv-veld vormen de doelgroep van dit meerjarige project: Afrikaanse en 
Caribische vrouwen die nooit eerder over hun hiv hebben durven praten, noch met vriendinnen of 
familie noch met een andere hiv-positieve vrouw of man. Door het (zelf)stigma ervaren zij veel 
stress, waardoor ze een verhoogd risico hebben op psychosomatische klachten, therapieontrouw en 

onveilige seks. Ook hun kinderen lijden hieronder. Door middel van 
groepstrainingen, individuele ondersteuning en matches met Positive 
Sisters werkt ShivA eraan dat deze vrouwen uit hun isolement komen, 
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zelfredzamer worden, hun kennis over hun gezondheid en gezondheidszorg in Nederland vergroten 
en contacten onderling en met de Nederlandse samenleving opbouwen. Door dit alles wordt hun 
therapietrouw vergroot en gaan hun kwaliteit van leven en levensduur omhoog, zoals bij autochtone 
hiv-positieven. Het blijkt goed te lukken om deze vrouwen uit hun sociale isolement te halen, waarbij 
de inzet van Positive Sisters een doorslaggevende rol speelt.  
 
7.1 Positive Sisters: een rolmodel na langdurig isolement en direct na diagnose  

In de loop der jaren heeft ShivA Positive Sisters getraind, Afrikaanse en Caribische vrijwilligsters die 
zelf hiv-positief zijn en als rolmodel fungeren. Gebleken is dat migrantenvrouwen die gekoppeld zijn 
aan een Positive Sister – sneller dan wij hadden verwacht - het taboe op hiv/aids doorbraken en zich 
zelfverzekerd gingen outen. Vervolgens waren deze vrouwen zo trots op haar deelname aan de ShivA 
community, dat ze anderen aanspoorden om naar een dag van ShivA mee te komen. Zo trad een 
sneeuwbaleffect op. Niet alleen de begeleide vrouwen en Positive Sisters zelf, ook de hiv-
consulenten van de ziekenhuizen en Aids Fonds en Hiv Vereniging Nederland zijn enthousiast over 
het programma.  
 

Een hiv-consulente over een match: “In het begin, toen ze bij me kwam, keek ze me niet eens aan, 
liet haar hoofd hangen. Ze schaamde zich zo ontzettend. En ze zei geen woord. De omslag kwam 
toen ze Mary als Positive Sister kreeg. Ineens begon ze vragen te stellen als ze op mijn spreekuur 
was. Ze wilde van alles weten en deed ook iets met de informatie.  
Mary deed dat ook fantastisch: Daisy ontdekte gewoon dat ze een heel leven heeft en 
mogelijkheden. En inmiddels heeft ze zelfs een kind. 
Nu heeft ze zich aangemeld voor “I love my Life”, [de workshopdag van ShivA, zie onder]. De 
verandering is zo enorm, ik ben er erg blij mee.” 
 
Hoewel onze aanpak zeer succesvol is, zijn vaak heel veel persoonlijke gesprekken nodig om deze in 
langdurig isolement levende vrouwen over de drempel te helpen en ze in contact te brengen met 
een Positive Sister. Daarom hebben we in 2015 een nieuwe stap gezet, in samenwerking met een 
aantal betrokken hiv-consulenten. Zij verwijzen nieuw-gediagnosticeerde vrouwen onmiddellijk naar 
ShivA door. Want bij directe koppeling aan een Positive Sister wordt voorkomen dat deze vrouwen 
eerst jarenlange in een diepe put vallen van isolement en angst, met alle gevolgen van dien voor 
henzelf en hun kinderen. Matching is met een Positive Sister (voor langdurige begeleiding) of met 
een Scout (2 à 3 gesprekken).  
Doelen van Matches met Positive Sisters en Scouts direct na de diagnose zijn: 
o pas gediagnosticeerde vrouwen meteen krachtig en zelfbewust maken vóór ze instorten; 
o maatschappelijk isolement en multiproblem situaties voorkomen of snel doorbreken; 
o therapietrouw realiseren. 

In 2015 zijn in zes ziekenhuizen hiv-consulenten begonnen met zo'n vroegtijdige doorverwijzing en 
kregen nieuw-gediagnosticeerde vrouwen meteen een Positive Sister aangeboden. De resultaten zijn 
spectaculair. Bij deze vroegtijdige aanpak worden grotere problemen voorkomen. Een hoog 
percentage nieuw-gediagnosticeerde vrouwen stemt meteen toe om een Positive Sister te 
ontmoeten. In 2015 heeft ShivA met 28 Positive Sisters 66 matches tot stand gebracht waarvan reeds 
1/3 direct na de hiv-diagnose en 2/3 met vrouwen die al lang(er) in isolement leven. 
De snelste match: Drie dagen nadat bij een jonge vrouw tijdens de zwangerschapsscreening hiv was 
geconstateerd, had zij een match met een Positive Sister. Later sms’te zij:  
 

“Still embracing my new life and am getting there. Just wanted to share the good news. I got a call 
from the hospital and my virus is already undetectable . It was good the hiv was found in time. Am 
excited because i know the baby will be okay. Thanks once more for the contact that you gave me. 
Am still in contact with my Positive Sister. She is such an amazing person. Each time I feel low and 
have lots of questions, she’s always there.” 
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In de projectperiode 2015/16 leidt ShivA een ervaren Positive Sister met een coachings-achtergrond 
op om eveneens matches te leren sluiten en te begeleiden en zo de projectleidster te ondersteunen.  
 
7.2 Regiobijeenkomsten I love my Life 
In het verleden organiseerde ShivA één of twee keer per jaar een landelijke bijeenkomst voor hiv-
positieve vrouwen. Om een groter aantal vrouwen de gelegenheid te geven om van de 
bijeenkomsten van ShivA te profiteren, heeft ShivA in 2015 veel tijd gestoken in het ontwikkelen van 
een concept voor regionale bijeenkomsten. We hebben contact gezocht met mogelijke regionale 
partners, zoals de ziekenhuizen en met name de hiv-consulenten, en de wensen en mogelijkheden 
van samenwerking verkend. Doelen van deze aanpak zijn: 
o vrouwen groeien door van contact met één Scout of Positive Sister naar contact met een 

gemeenschap;  
o de vrouwen ondersteunen elkaar en zijn minder aangewezen op professionele hulp of zorg;  
o het bereik van zes regionale bijeenkomsten is veel groter dan van twee landelijke 

bijeenkomsten; 
o de hiv-consulenten hebben een vertrouwensband met de vrouwen en nemen altijd een groepje 

nieuwe vrouwen mee als zij zelf aan een bijeenkomst in hun buurt meewerken; 
o er zijn vrouwen die geen Positive Sister nodig hebben, maar wel graag aan bijeenkomsten willen 

deelnemen om anderen te ontmoeten en informatie te halen. 
 
In 2015 heeft ShivA samen met hiv-consulentes uit Medisch Centrum Haaglanden de 
Regiobijeenkomst I Love my Life in hun ziekenhuis in Den Haag georganiseerd, voor de vrouwen uit 

het Westen van het land. De ziekenhuizen en ShivA hebben samen meer 
dan 200 vrouwen uitgenodigd, waarvan zich 49 hebben aangemeld, plus 
10 kinderen. Van de vrouwen was het voor 1/3 de allereerste keer. 
Twee hiv-consulentes uit Alkmaar kwamen op hun vrije zaterdag met 
twee van hun patiëntes, die nog nooit eerder een bijeenkomst hadden 
bezocht, naar de dag. Eén van de consulentes schrijft achteraf:  

 

“Sousa en Fatou hebben in de trein terug nog een aantal keren gezegd dat ze een hele mooie dag 
hebben gehad en ze kijken uit naar de volgende uitnodiging! Fatou is nog lang niet zeker van haar 
verblijfsstatus, maar zou later zeker een Positive Sister kunnen worden. Mijn collega en ik zaten 
beide bij de quiz-workshop. Heel leerzaam en ook mooi om te zien. Echt lotgenoten, die elkaar 
steunen, troosten en moed geven. Ik zie zo geen verbeterpunten. Alleen maar complimenten aan 
jullie. Tot volgend jaar.”  

 
Deze regionale bijeenkomst was een groot succes. Er kwamen evenveel 
vrouwen als op een landelijke bijeenkomst. De regionale aanpak heeft in 
onze ogen positieve effecten. Omdat we de bijeenkomst samen met 
anderen organiseerden was er beduidend minder organisatorisch werk 
voor ShivA. De hiv-consulenten waren zeer betrokken omdat sommigen 
van hen medeorganisator waren en ze staken veel energie en tijd in het 
stimuleren van hun patiënten om ernaar toe te gaan. Voor de vrouwen 
was de drempel lager om te komen. Voor hen is het ziekenhuis veilig terrein en voor vrouwen uit Den 
Haag was het bekend terrein. Ook de reisafstand is voor velen korter. 

 

De simultaan-tolk voor de Franstalige vrouwen schrijft: “Het heeft ontzettend veel indruk op me 
gemaakt en ik ben heel blij dat ik dit heb mogen meemaken. Het was prachtig om te zien hoe sterk 
die vrouwen zijn, ondanks hun ziekte en alles wat ze hebben meegemaakt. Ook heel bijzonder dat de 
vrouwen voor wie we tolkten langzamerhand steeds meer hun verhaal gingen vertellen. Cécile 
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reageerde op alles wat ik vertaalde door haar ervaringen toe te voegen. Ze was er duidelijk door 
geraakt. Marie, eerst zo gereserveerd en statig, voelde zich later helemaal vrij.” 

 
 
We hebben in 2015 ook de regionale bijeenkomst voor het Noorden en Oosten van het land 
voorbereid in samenwerking met het ziekenhuis in Arnhem, en met medewerking van de hiv-
consulenten van Arnhem, Zwolle en Nijmegen. De dag vond plaats op 16 januari 2016. Ook deze dag 
trok evenveel vrouwen als een landelijke dag. Er waren veel nieuwe vrouwen voor wie het de eerste 
keer was dat ze aan een hiv-activiteit deelnamen. We kunnen dus concluderen dat dit concept goed 
bij onze doelstelling past. 
 
7.3 ADHeRo: werken aan een zorgketen 
 In 2015 heeft ShivA met alle toonaangevende organisaties in het aidsveld een samenwerkings-
verband voorbereid om de zorg rond migranten met hiv in Nederland te verbeteren. Het consortium 
heeft de naam ADHeRo meegekregen, waarin de letters voor Amsterdam, Den Haag en Rotterdam 
(de steden voor een pilot) en de woorden hero voor de Positive Sisters en adherence (= 
therapietrouw) doorklinken. In ADHeRo werken samen: de formele zorg (Ziekenhuizen, GGD’s, 
huisartsen), de informele zorg die speciale programma’s voor migranten heeft ontwikkeld (ShivA, 
Mara, Hiv Vereniging) en Soa Aids Nederland. Het doel van een zorgketen is om migranten met hiv 
een betere medische situatie en kwaliteit van leven te geven. Dit betekent dat migranten sneller 
getest moeten worden op hiv - tot nu toe wordt 70 tot 80% veel te laat getest, waardoor de ziekte al 
het lichaam heeft verzwakt als de diagnose eindelijk is gesteld – en zodra er sprake is van een 
positieve diagnose zonder drempels en tijdverlies naar een hiv-polikliniek moeten kunnen komen 
voor behandeling. Vervolgens komt ShivA in beeld met de inzet van Positive Sisters om de 
nieuwkomers te ondersteunen bij acceptatie van hiv zodat zij met medicatie beginnen en deze trouw 
blijven nemen. het perspectief is dus dat de Positive Sisters een integraal onderdeel worden van de 
zorgketen voor hiv-positieve migranten in Nederland. 
Het Aidsfonds heeft ADHeRo subsidie toegekend. Dit is door alle deelnemers aan het consortium op 
Wereld Aids Dag,  1 december, met Champagne gevierd bij de congrestafel van ShivA.  
Deze samenwerking zal bijdragen aan de continuïteit van het werk van ShivA en in toekomst 
mogelijkheden bieden voor structurele financiering. 




