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“Thank you for the hope of life you have given me.” 
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2017, JAAR VAN  PROFESSIONALISERING EN VERDUURZAMING 

 
 
 
 
 

Inleiding 

ShivA is in Nederland de organisatie die mensen met hiv/aids professioneel begeleidt bij 

levensvragen. ShivA is een serieuze gesprekspartner voor professionals en bereikt de kwetsbare 

groepen binnen het hiv-veld. Bijzonder is het bereik dat ShivA heeft onder migranten met hiv; 

mensen die vaak in een multi-probleem situatie leven.  

 

Wezenlijk voor onze methode is dat ShivA de deelnemers in een veilige omgeving, met professionele 

begeleiding, met elkaar in contact brengt zodat ze elkaar inspireren en op weg helpen.  

 
 

Een hiv-verpleegkundige aan het woord:  

“Afgelopen week zag ik een jonge vrouw die nu ongeveer tien maanden weet dat ze hiv heeft. Ze 

wordt sinds het begin van haar diagnose via jullie door een Positive Sister begeleid. Toen ik haar 

vandaag sprak, vertelde ze me dat het slecht ging. Ze nam haar pillen niet of nauwelijks, ze was 

haar huis ontvlucht met haar kind omdat haar man gewelddadig was, ze was met school gestopt 

en ze voelde zich boos, moe, gestrest en machteloos. Ik werd er zelf ook een beetje moedeloos van. 

Totdat ik haar vroeg of ze nog contact had met haar Positive Sister. Er brak een lach door op haar 

gezicht en ze bevestigde volmondig: “Ja! Zij is een hele lieve vrouw. Dat ik haar ken is een grote 

steun in deze moeilijke tijd.” Toen voelde ik ook weer nieuwe moed en ik weet dat het vroeg of laat 

ook met deze jonge vrouw goed gaat komen. Met veel dank aan haar Positive Sister.” 
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De inzet van ShivA in 2017 bestond uit individuele gesprekken met geestelijk verzorgers, begeleiding 

door de Positive Sisters en groepsbijeenkomsten voor verschillende doelgroepen. Daarnaast bereikte 

ShivA een uitgebreid publiek via haar website, waarop veel mensen met hiv en hun naasten die nog 

geen contact op durven nemen, steun vinden. Ook deelde ShivA haar expertise met collega’s, voor 

onderzoeken, op congressen en in de media en werkte samen met alle belangrijke spelers in het 

aidsveld in het ADHeRo-project1. Daarnaast is de verdere professionalisering van de interne 

organisatie een van de speerpunten van beleid geweest gedurende 2017. 

 

Leeswijzer 

Op de volgende pagina’s richten wij ons eerst op ShivA’s speerpunten van 2017, te weten de 

professionalisering en verduurzaming van de activiteiten en het beleid van ShivA. Een volgend 

hoofdstuk gaat nader in op alle activiteiten die ShivA gedurende 2017 heeft uitgevoerd. Hierna volgt 

een hoofdstuk waarin wij vol trots team en bestuur van ShivA aan u voorstellen. 

 

Bedankt samenwerkingspartners! 

Voor het realiseren van onze doelen zijn wij volledig afhankelijk van de giften van fondsen en 

donateurs, die wij hierbij heel hartelijk willen bedanken namens alle deelnemers aan de activiteiten 

van ShivA. Dankzij de ruimhartige bijdrage van u als samenwerkingspartners konden wij veel mensen 

met hiv begeleiden in hun zoektocht naar zingeving, een gezonde levensstijl en de verbinding met 

andere mensen in hun omgeving.  

 

In 2017 is het management van één van onze samenwerkingspartners, het Oranje Fonds, bij ShivA op 

werkbezoek geweest. De delegatie van het Oranje Fonds is tijdens dit bezoek niet alleen met de 

directeur en het management van ShivA in gesprek gegaan, maar ook met enkele Positive Sisters. 

Onze gasten van het Oranje Fonds waren zeer onder de indruk van de verhalen en ervaringen van 

onze Positive Sisters en de rol die ShivA heeft gespeeld in het vinden van hun eigen krachtbron. 

 

We nodigen onze overige samenwerkingspartners van harte uit om eveneens een werkbezoek aan 

ShivA te brengen! 

 

                                                           
1 Zie voor een toelichting op ADHeRo het hoofdstuk Verduurzaming  
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PROFESSIONALISERING 

Onder meer op de volgende aspecten hebben we in 2017 een professionaliseringsslag gerealiseerd: 

1. Ter ondersteuning van het management is in 2017 Annemarieke Blom bij ShivA in dienst 

getreden. Haar komst geeft bovendien ruimte aan de directeur van ShivA: zij heeft meer tijd ter 

beschikking om zich te concentreren op visie, team en inhoud van het werk van ShivA; 

2. In 2017 is met het Aidsfonds afgesproken dat hun personeelsfunctionaris als adviseur fungeert 

voor alle personeelszaken van ShivA. We zijn het Aidsfonds hier heel erkentelijk voor; 

3. Voor haar vrijwilligers heeft ShivA in 2017 omgangsregels en gedragsregels opgesteld en 

geïmplementeerd, naast de Beroepscode voor de beroepskrachten, die al van kracht was. 

4. ShivA heeft hiervoor ook twee onafhankelijke vertrouwenspersonen aangetrokken; 

5. Met de benoeming van Liako Oude Lansink als counselor is het team van geestelijk verzorgers 

binnen ShivA uitgebreid tot vier personen; 

6. De groei van het team van ShivA heeft het noodzakelijk gemaakt om van één naar twee 

werkkamers uit te breiden. Deze tweede werkkamer is vooral noodzakelijk in verband met de 

privacy van de deelnemers. 
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VERDUURZAMING  

ShivA zet zich sinds 2009 specifiek in voor de informele zorg rondom migranten met hiv/aids. ShivA 

doet dit via peersupport. Onze methode heeft zich bewezen in de praktijk en in onderzoeken. De in 

2016 ingezette strategie voor verduurzaming van onze aanpak hebben we in 2017 handen en voeten 

gegeven. Eind 2017 lag er een werkplan voor 2018-2020.  

Ondanks dat de methode van ShivA zich heeft bewezen, ontvangt ShivA geen structurele financiering 

en is daardoor afhankelijk van giften en projectfinanciering door diverse fondsen. ShivA moet 

duurzaam beschikbaar blijven voor de doelgroep en een betrouwbare partner zijn voor de andere 

professionele spelers in het aidsveld, een partner op wie zij kunnen rekenen en naar wie ze kunnen 

doorverwijzen. Het is dus heel belangrijk dat ShivA structureel gefinancierd wordt. Daarom ging 

ShivA verder op de reeds ingeslagen weg, onder de noemer van ‘Verduurzaming’. De Verduurzaming 

kreeg vorm in vier onderdelen: A) Samenwerking in ADHeRo, B) Meerwaarde in beeld, C) Dialoog en 

D) De vorming van een Kernteam om de verduurzamingstrategie uit te werken. Deze ontwikkelingen 

zullen we hieronder verder toelichten. 

 

Hoe de buitenwereld ons ziet (Uit een artikel op de website van de Utrechtse organisatie 

hoiUtrecht): 

“Een paar jaar geleden was het ondenkbaar dat je een tijdschrift open zou slaan en dat daar een 

Afrikaans-Nederlandse vrouw zelfbewust en vrij zou vertellen over haar leven met hiv. Het Positive 

Sisters Project van ShivA heeft daar verandering in gebracht. Er is in Nederland inmiddels een 

bruisende, trotse en creatieve gemeenschap van migrantenvrouwen die plannen maken voor hun 

toekomst, nieuwe vrouwen ondersteunen als rolmodel … en overal in de media opduiken.” 

 

A)  ADHeRo: werken aan een zorgketen voor migranten met hiv/aids 

ADHeRo (looptijd van 2016 tot zomer 2018) is een uniek experiment om de medische zorg èn de 

kwaliteit van leven van migranten met hiv in Nederland te verbeteren. Beide zijn namelijk significant 

slechter dan het geval is voor autochtonen met hiv.  

In ADHeRo werkt de formele zorg (ziekenhuizen, GGD’s, huisartsen) samen met de informele zorg. 

ShivA is actief in werkpakket 3. Doelstelling is om migranten met hiv zonder tijdverlies aan hiv-

behandeling te laten beginnen èn therapietrouw te realiseren. Een voorwaarde is dan wel dat zij 

leren leven met hiv en dat zij het (zelf)stigma overwinnen. Binnen ADHeRo werkt ShivA met haar 

Positive Sisters voor de steden Amsterdam en Den Haag; Stichting Mara (die alleen in Rotterdam 

peers heeft) werkt voor Rotterdam. De expertise van ShivA is hiermee een kernonderdeel in de 

complete zorgketen die ADHeRo vormt. 

In 2017 hebben wij met onze partners in werkpakket 3 een gezamenlijk werkplan opgesteld. Aan de 

volgende doelstellingen is in 2017 gewerkt: 
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1. Versterking informele zorg 

a. Trainingsmethodiek: Aansluitend op de methodiekbeschrijving in 20162, hebben Stichting 

Mara en ShivA hun trainingsmethodiek voor peers op elkaar afgestemd en best practices 

van elkaar overgenomen. Daardoor krijgen nu landelijk alle peers een vergelijkbare basis en 

is uitwisseling van peers tussen de beide organisaties mogelijk. 

b. Pilot: Stichting Mara en ShivA hebben op 7 oktober in Rotterdam een gemeenschappelijke 

bijscholing gehouden voor reeds actieve peers. Hieraan namen 25 Positive Sisters van ShivA 

en 5 maatjes van Stichting Mara deel. Op 11 november en 9 december werd er een 

gemeenschappelijke basistraining gehouden, eveneens in Rotterdam. 7 nieuwe Positive 

Brothers en Positive Sisters van ShivA plus 2 maatjes van Stichting Mara werden getraind en 

bouwden onderlinge banden op. Hiermee is de doelstelling van landelijk 45 peers niet 

alleen behaald, maar sterk overtroffen: ShivA alleen heeft na deze training al 51 peers! 

c. Capaciteitsopbouw: Op 1 juni kwam onze voormalige stagiaire voor 10 uur per week ten 

behoeve van de migrantenvrouwen bij ShivA in dienst. Met drie medewerksters voor de 

Positive Sisters behoort de voormalige kwetsbaarheid van het project nu voorgoed tot het 

verleden. 

d. Bekendheid aanbod informele zorg: ShivA heeft in een overleg met de Hiv Vereniging 

Nederland voorgesteld ten behoeve van de ziekenhuizen een gezamenlijk overzicht op te 

stellen van alle aanbod vanuit de informele zorg. De ziekenhuizen kunnen zo eenvoudig 

zien welke patiënt(e) ze waarheen kunnen verwijzen. Het enthousiasme is er, de tijd tot 

uitvoering ontbrak in 2017 echter. 

 

2. Samenwerkingsverbanden formele-informele zorg opbouwen en/of formaliseren  

Onderdeel van het projectplan is om de samenwerking met de ziekenhuizen in het ADHeRo 

gebied (Randstad) te versterken en te formaliseren, waarbij ShivA voor Den Haag en Amsterdam 

verantwoordelijk is. 

a. AMC: In Amsterdam heeft ShivA een nieuwe samenwerking opgebouwd en formele 

afspraken gemaakt met het AMC. Marc van der Valk, internist-infectioloog en hoofd van 

de hiv-poli van het AMC is tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging van hiv-

behandelaren. Bij onze Dialoogbijeenkomst (zie onder C) heeft hij toegezegd: “Ik ga me 

inzetten om peer support en informele zorg structureel te integreren in hiv zorg bij het 

AMC”. In september 2017 is de belangrijkste stap hiertoe gezet: het aanbieden van een 

Positive Sister of Positive Brother aan alle nieuwe migranten-patiënten is vanaf dat 

moment onderdeel van het behandelplan geworden. 

b. Westeinde: De goede banden uit het verleden zijn verstevigd door o.a. werkoverleg te 

voeren en doordat een nieuwe hiv-verpleegkundige is bijgeschoold met betrekking tot 

het sluiten van matches.  

c. HAGA: Een nieuwe samenwerking met het HAGA ziekenhuis is in 2017 tot stand 

gekomen en verstevigd. 

 

 

                                                           
2   Esselink, M., Radyowijati, A. en Veenstra, M. (2016) Een Positief Leven met Hiv: Peer Support voor Hiv Positieve 
Migranten in Nederland. Leiden, Nederland, ResultsinHealth 



Stichting ShivA                                                                                                                                               Jaarverslag 2017  

Pagina 7 van 20 

 

3. ADHeRo-matches met net geteste vrouwen en mannen 

Doelstelling is dat de ADHeRo-ziekenhuizen samen met ShivA 24 matches sluiten voor 

migrantenvrouwen en -mannen die minder dan 2 jaar geleden de hiv-diagnose gekregen 

hebben. Migranten dus in de fase waarin zij met medicatie moeten beginnen en waarin 

zelfacceptatie, besef van een positief levensperspectief en redelijk stabiele 

leefomstandigheden noodzakelijk zijn om de zware behandeling stipt vol te kunnen houden. 

Eind 2017 waren er 18 matches gesloten, ¾ van het beoogde totaal, waarvan 4 matches in 

Den Haag, 13 in Amsterdam en 1 in Rotterdam. 

 

B)  Meerwaarde in beeld 

Om het streven naar verduurzaming vorm te geven werkt ShivA nauw samen met externe 

deskundigen. Voor duurzame financiering is het van belang om de meerwaarde van ons werk 

zichtbaar te maken, zodat wij met de resultaten daarvan potentiële financiers kunnen overtuigen. 

Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met het gerenommeerde onderzoeksinstituut AIGHD 

(Amsterdam Institute for Global Health and Development).  

 

In 2017 is in het kader van de meerwaarde van ons werk onderzoek uitgevoerd door twee studentes 

voor de Research Master in Global Health (VU-UvA), onder leiding van Frank Cobelens, 

bestuursvoorzitter van het AIGHD3. De eerste studie richtte zich op zorgprofessionals en 

zorgverzekeraars. Uit deze studie blijkt onder andere dat zorgprofessionals vinden dat de inzet van 

peers, onze Positive Sisters, substantieel bijdraagt aan therapietrouw, zelfvertrouwen, zelfrespect, 

empowerment en aanvaarding van het leven met hiv. Zorgprofessionals signaleren dat patiënten die 

worden begeleid door een Positive Sister hen minder tijd kosten. “When they became stronger, you 

can call empowered, they are asking less from me and then they are only visiting me for illness 

related issues. In the beginning they ask me basic things, when they have a quick introduction with 

the Positive Sister, they can ask them”. Een belangrijk element uit deze studie is ook dat 

zorgprofessionals aangeven dat Positive Sisters in staat zijn cultuur-sensitieve ondersteuning te 

bieden. Omdat de Positive Sisters dezelfde culturele achtergrond hebben, kunnen zij informatie meer 

passend overbrengen en bespreken. Voor financiële verduurzaming van de inzet van Positive Sisters 

werd geadviseerd de effecten op gezondheid beter in kaart te brengen zodat innovatieve pilots 

uitgevoerd kunnen worden.  

 

De andere studie werd uitgevoerd onder Positive Sisters en vrouwen die door hen zijn begeleid. In 

deze studie werd ook onderzocht of de gezondheidsuitkomsten (viral load) van vrouwen met een 

Positive Sister beter waren dan bij vrouwen die niet deelnemen aan het programma. De resultaten 

suggereren dat de experimentele groep (met Positive Sister) sneller een bepaalde gezondheid bereikt 

terwijl deze vrouwen nota bene een slechtere uitgangspositie hadden dan de controlegroep. Het 

contact met de Positive Sisters is voor vrouwen met hiv/aids een eye-opener:  

                                                           
3 Adhikari, M. (2017), An impact study of the Positive Sisters project in the Netherlands: a mixed-methods study. Amsterdam, 

Nederland, VU 

Darvey, L. (2017), Benefits of a peer support program on health and well being in HIV-positive migrant women population. 

Amsterdam, Nederland, VU 
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“So, when the nurse finally called us, I was like, it can’t be because she looked so pretty, she can’t be 

(hiv-positive), she looks normal, like a normal person (…) just seeing her and listening to her story, it 

already made me like reverse my thoughts. I can still be something”. Opvallend is dat ook de positie 

van de Positive Sisters zelf verbeterd is door hun werk als lotgenoot. Zij zijn gestart met studies en 

een aantal vond betaald werk.  

Deze onderzoeksuitkomsten zal ShivA benutten bij haar verduurzamingsstrategie. 

 

C)  Dialoogbijeenkomst 

Op 10 mei 2017 hebben wij met SoaAids Nederland 

en het AIGHD Dialoogtafels georganiseerd, met als 

centrale vraag: Hoe waarborgen we de kwaliteit en 

continuïteit van informele zorg, waardoor mensen 

met hiv/aids volwaardig meedoen in onze 

samenleving?  

De bijeenkomst vond plaats in het Tropenmuseum.  

Aan 5 divers samengestelde dialoogtafels gingen 49 

artsen, verpleegkundigen, zorgverzekeraars,   

beleidsmakers, financiers, onderzoekers, maatschappelijk betrokken ondernemers en 

ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek. Conclusie van de bijeenkomst is dat er een breed 

draagvlak is voor het werk van ShivA en voor landelijke implementatie van de aanpak van Positive 

Sisters en Positive Brothers. Ketensamenwerking (met de ziekenhuizen) en duurzame financiering 

moeten hand in hand gaan. Ook de zichtbaarheid en de bekendheid van de meerwaarde van peers 

moet vorm krijgen. Aanbevelingen waren onder andere:  

- Werk aan één integraal zorgpakket voor formele en informele zorg. Er is behoefte om de 

formele zorg en informele zorg voor mensen met hiv/aids in Nederland beter aan elkaar te 

verbinden. Er zou één integraal zorgpakket moeten zijn, over het hele land inzetbaar. 

- Bouw partnerschappen voor financiering. Voor de financiering van informele zorg voor 

mensen met hiv/aids zijn partnerschappen nodig. Het is niet óf fondsen, óf verzekeraars óf 

de overheid. Een gezamenlijke aanpak leidt tot een breed draagvlak. Het is van belang om te 

onderzoeken welke financieringsvorm het beste past. 

 

Ervaring aan een dialoogtafel:  

Zorgprofessionals ervaren grote meerwaarde van de inzet van getrainde ervaringsdeskundigen. 

Deze hebben als lotgenoten toegang tot de doelgroep die professionals niet hebben. Ook de 

beschikbare tijd speelt een belangrijke rol. De Positive Sisters kunnen de kloof tussen mensen met hiv 

en zorgprofessionals overbruggen en zo de drempel naar formele zorg verlagen. 

 

D) Kernteam Duurzame Financiering & Organisatie 

De dialoogbijeenkomst in mei 2017 heeft tot concrete vervolgstappen geleid, waaronder het 

oprichten van een Kernteam Duurzame Financiering & Organisatie informele zorg ten behoeve van 

mensen met HIV. Het Kernteam concludeerde uit de dialoogbijeenkomst dat peer support breed 

wordt gezien als een effectieve interventie voor mensen met hiv/aids en dat meerdere partijen nodig 

zijn om deze vorm van ondersteuning financieel te verduurzamen. De volgende aanbeveling uit de 

bijeenkomst staat centraal voor het kernteam:  
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“Betrokkenen uit formele en informele zorg moeten tot één programma komen, waarbij 

peersupport een onderdeel is van het totale zorgtraject. Naast de inzet van een arts en een 

verpleegkundige zou een ‘derde pijler’ onderdeel van het behandeltraject moeten zijn: peer 

support.” 

 

Het Kernteam is twee keer bijeen geweest in 2017. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van het 

SoaAids Nederland, Zilveren Kruis, AMC, KplusV, Aidsfonds en ShivA. In het Kernteam heeft het AMC 

bevestigd graag een pilot uit te willen voeren en mee te willen werken aan een integrale aanpak van 

formele en informele zorg. Voor de uitwerking zijn verschillende financieringsmodellen verkend zoals 

• een Health Impact Bond,   

• een Health Deal of Bundel payment  (overeenkomst overheid, gezondheidszorg, bedrijfsleven), 

• het uitwerken van een innovatieve methode met een ziekenhuis en één zorgverzekeraar of  

• een hybride financieringsmodel, waarbij ook fondsen een rol blijven vervullen.  

 

Eind 2017 lag er al een plan van aanpak op hoofdlijnen. 

Het Kernteam krijgt een vervolg in 2018, met als doel gezamenlijk een verduurzamingsmodel te 

ontwikkelen dat draagvlak heeft bij financiers. 
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ACTIVITEITEN 

A)  Matches Positive Sisters met kwetsbare migrantenvrouwen  

Het Programma Zelfredzaamheid migrantenvrouwen met hiv/aids is nu 

al meerdere jaren zeer succesvol. De doelgroep van dit meerjarige 

project bestond uit de meest kwetsbare mensen in het Nederlandse 

hiv-veld: Afrikaanse en Caraïbische vrouwen met hiv of aids. Een 

meerderheid van hen is hier als vluchtelinge uit oorlogsgebieden 

gekomen. Vaak zijn deze vrouwen verkracht of door 

mensensmokkelaars tot prostitutie gedwongen. Eenmaal in Nederland 

worstelen ze met deze trauma’s en met het gegeven dat ze hier een nieuw bestaan moeten 

opbouwen. Daarbovenop komt een groot geheim: zij hebben hiv/aids en in hun gemeenschappen 

bestaat consensus dat dit een straf van God is. Zelf geloven zij dit vaak ook. Zij durven deze ‘vloek’ 

met niemand te delen. Niet met vriendinnen of familie en evenmin met hulpverleners. Door het 

(zelf)stigma ervaren de vrouwen veel stress, waardoor ze een verhoogd risico hebben op 

psychosomatische klachten, therapieontrouw en onveilige seks. Ook hebben zij moeite zich te 

concentreren op hun inburgering. Hun kinderen lijden eveneens onder deze situatie. 

 

Mama 

In een gesprek met de Positive Sister vertelt Kirou4 over haar kinderen. Ze ging voor het eerst sinds 

de hiv-diagnose in de herfstvakantie weer iets leuks ondernemen met haar kinderen. De kinderen 

zeiden tegen haar: “Mam, ben je een beetje veranderd?"  

Kirou: “Ja, want ik weet dat ik niet alleen ben en dat ik weer een toekomst heb!” 

 
 

Verslagje 

Na de kennismaking in het ziekenhuis zijn ze de stad in gegaan. Jopa heeft de hele tijd een enorme 

zonnebril op. Ze is onrustig en bang dat iedereen over haar en haar ziekte praat. Positive Sister 

Marielle reageert: “Heb je het dan verteld?” ”Nee, maar….” “Dan kan het toch niet? Je kunt het 

aan mij toch ook niet zien?” 

De volgende dag belt Marielle. Jopa heeft niet geslapen, ze heeft de hele nacht zachtjes liggen 

lachen…. Zij heeft eraan moeten denken dat Marielle had gezegd: ”Jij denkt dat iedereen negatieve 

gedachten over je heeft…maar misschien kijken de mensen wel naar je omdat je mooi bent, en 

mooie kleren draagt!” 

 
Om deze migrantenvrouwen te ondersteunen heeft ShivA het programma Positive Sisters ontwikkeld 

en in 2017 verder uitgebouwd. Afrikaanse en Caraïbische vrijwilligsters die zelf hiv-positief zijn, 

worden opgeleid tot Positive Sisters en gedurende een afgebakende periode gematcht met een 

andere migrantenvrouw met hiv. De ervaring heeft ons geleerd en onderzoek heeft bevestigd, dat 

migrantenvrouwen die gekoppeld zijn aan een Positive Sister daadwerkelijk het taboe op hiv/aids 

doorbreken, waardoor hun therapietrouw wordt vergroot, de kwaliteit van hun leven en levensduur 

omhoog gaan, hun deelname aan de Nederlandse samenleving zich positief ontwikkelt en hun 

                                                           
4 De namen van de deelnemers aan het programma van ShivA (zie de cursieve teksten in de kaders) zijn uit 
privacyoverwegingen gefingeerd  
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kinderen minder problemen ondervinden. Door de inzet van Positive Sisters worden deze vrouwen 

zelfverzekerder en zelfredzamer. Vervolgens sluiten zij zich aan bij de I love my Life dagen, waardoor 

zij deel worden van een gemeenschap en hun positieve ontwikkeling voortduurt, ook nadat de match 

met hun Positive Sister afgesloten is. Vrouwen ondersteunen elkaar en ShivA stimuleert hen en 

schept daarvoor een aantal randvoorwaarden. Hoewel voor een aantal financiers het project van de 

Positive Sisters eind 2016 is afgerond, is het ShivA’s intentie de methodiek nog jaren voort te zetten. 

  

Positive Sister Jannet mailt januari 2017, na het eerste contact: 

“Grace vindt dat ze niet mag eten, drinken (=moet vasten), geen feest vieren, geen medicijnen 

nemen. Maar boete moet doen.” 

In december mailt Jannet: “Stel je voor, Grace heeft me uit zichzelf gebeld. Ze wil emigreren naar 

Engeland (familie daar en taal makkelijker). Omdat ik zo veel reis, wilde ze weten hoe ze dat met 

haar medicatie het beste kan doen bij de douane. Kan ze geweigerd worden aan de grens wegens 

hiv? Dat soort vragen. Dat is een heel andere Grace dan in het begin, toch?” 

 

Aantallen en spreiding 

In 2017 hebben de 45 Positive Sisters en de eerste Positive Brothers van ShivA in totaal 71 lotgenotes 

begeleid in een via ShivA gesloten match. Daarnaast begeleiden onze Positive Sisters een groot aantal 

mensen op eigen initiatief, doordat zij ‘de schaamte voorbij’ zijn en anderen aanspreken in 

bijvoorbeeld de wachtkamer van hun hiv-poli, bij kerken en migrantenorganisaties en doordat ze 

contact houden met nieuwe vrouwen die tijdens een I Love my Life dag instromen. Ook via facebook 

raken ze met andere vrouwen met hiv/aids in contact. De Positive Sisters ondersteunen gemiddeld 

acht extra vrouwen naast de vrouwen met wie ze gematcht zijn via ShivA, dat zijn zo’n 360 informele 

matches bovenop de formele matches! 

De gesloten matches zijn afkomstig uit 18 verschillende ziekenhuizen in Almere, Alkmaar, Amsterdam 

(AMC, DC, OLVG, St Lucas, VU), Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leiden, Lelystad, 

Rotterdam, Utrecht, Zeeland en Zwolle. 

 
Ook buiten de ADHeRo-steden werken hiv-verpleegkundigen actief aan een vroegtijdige 

doorverwijzing naar ShivA. Nieuw gediagnosticeerde vrouwen krijgen meteen een Positive Sister 

aangeboden. Want bij een snelle koppeling aan een Positive Sister wordt voorkomen dat deze 

vrouwen eerst jarenlang in een diepe put vallen van isolement en angst, met alle gevolgen daarvan 

voor henzelf en hun kinderen. 

 

Net in Nederland en hoogzwanger  

De situatie van Adia vroeg om razendsnelle actie van iedereen. Adia was net in Nederland 

aangekomen vanuit een oorlogsgebied en hoogzwanger. Eenmaal in Nederland bleek uit een hiv 

test dat ze aids had, terwijl ze binnen een week was uitgerekend. De hiv-verpleegkundige belde ons 

nog tijdens het consult en ShivA belde vervolgens Positive Sister Paula. Paula zei meteen ja, liet 

alles staan en liggen en was binnen 1 uur in het ziekenhuis. Maar wat moest Paula zeggen in deze 

situatie? Normaal is de boodschap: alles zal oké zijn. Maar nu het zo onzeker was of de baby 

gezond zou zijn, was er veel stress en paniek. Paula koos voor de woorden: “You are in good hands, 

whatever it will be”. Dat was precies wat de vrouw bleek te kalmeren. “Adia had so many questions 

(…), we talked and talked. She was very happy. After the talk she took a deep breath and said "I 

feel lighter, the burden is lighter".”  
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B)  Regiobijeenkomsten I Love my Life 

Groepsbijenkomsten zijn een integraal onderdeel van het concept van ShivA. Vrouwen die een 

afgebakende periode individuele begeleiding krijgen van een Positive Sister worden tijdens 

groepsbijeenkomsten in een gemeenschap opgenomen waardoor ze niet terugvallen in isolement, 

maar in plaats daarvan elkaar ondersteunen èn dankzij de workshops nieuwe kennis opdoen. 

Het feit dat een vrouw met haar Positive Sister naar een I Love my Life - dag komt, is een teken dat de 

vrouw er klaar voor is om in het openbaar te erkennen dat zij hiv heeft. Zodra een vrouw deze grote 

stap durft te zetten, kan de match met de Positive Sister afgerond worden. 

ShivA organiseert de I Love my Life - dagen in drie regio’s, om meer vrouwen de gelegenheid te geven 

deel te nemen en de hiv-verpleegkundigen uit de regio nauw te kunnen betrekken. De dagen vinden 

plaats in de Randstad (Den Haag of Amsterdam), Oost/Zuid (Arnhem) en Noord (Groningen). 

 

De eerste I Love my Life - dag van 2017 (regio Noord) 

heeft in Groningen plaatsgevonden, op 4 februari met 17 

vrouwen; de tweede (regio Randstad), met 39 

deelneemsters op 8 april in het Westeinde Ziekenhuis in 

Den Haag. De derde dag hebben we niet in een ziekenhuis 

gehouden, maar in Theater Carré in Amsterdam. Vanwege 

Wereld Aids Dag werd daar een feestelijk programma vol 

infotainment aan ruim 700 mensen met hiv/aids geboden. 

Vanuit ShivA waren wij er met een gemengde groep van 

38 vrouwen en mannen. 

 
Carré, één van ShivA’s loges 

 
 

Mailtje van een hiv-verpleegkundige over de dag in Carré: 

“Marius appte mij zaterdag avond laat met een bedankje dat ik hem gestimuleerd had toch te gaan. 

Hij was ontzettend blij. Ons nieuwe tienermeisje is ook geweest en heeft de hele dag met mij 

doorgebracht. Zij vond het geweldig.  

In ieder geval heel erg bedankt dat ShivA dit mogelijk heeft gemaakt, er zijn een aantal mensen echt 

mentaal beter geworden dankzij zaterdag. Groetjes, en we gaan samen door!” 
 

 

Het concept van deze regiodagen is bijzonder goed van de grond gekomen. Positive Sisters brengen 

de vrouwen mee die ze begeleiden, terwijl hiv-verpleegkundigen uit de regio op hun vrije zaterdag 

komen, met in hun kielzog nieuwe patiëntes. Het succes is zo groot dat – net als de landelijke 

ontmoetingsdagen in het verleden – in 2017 ook de regiobijeenkomsten volledig volgeboekt waren.  

 
 

Sms van een hiv-verpleegkundige ’s avonds na de I Love my Life - dag:  

“Ik heb genoten van deze inspirerende dag en de bijzondere verhalen. Ik vind het moedig van de 

vrouwen om hier te komen. En wat is het dan mooi om te zien dat er volop telefoonnummers 

uitgewisseld werden. Door vrouwen die er tot voor kort nog niet voor uit durfden komen dat ze hiv-

positief zijn. Wat een stap! Daar mag ShivA trots op zijn.” 
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Voorbeeldfunctie: Vrouwendag in Almere 

ShivA werkt al jaren plezierig samen met Tine Duif, de hiv-verpleegkundige van het Ziekenhuis 

Almere. Tine had al lang de droom om voor de migrantenvrouwen uit haar ziekenhuis een eigen dag 

te organiseren. Met behulp van onze Positive Sisters in Almere lukte dat in 2017. Tine en een Positive 

Sister kwamen naar de regiodag in Den Haag om daar te leren hoe ShivA een vrouwendag aanpakt. 

Met de opgedane kennis hebben ze vervolgens een eigen succesvolle bijeenkomst in Almere 

georganiseerd! 

 

C)  Het Vangnet: Individuele begeleiding 

ShivA biedt professionele 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 veiligere seks zijn daarvan de uitingen. Het begeleidingsproces kan erin resulteren dat 

mensen de moed opbrengen om aansluiting te zoeken bij lotgenotengroepen en / 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 op eigen kracht verder kunnen. Dit kan een lang proces zijn, 

waarbij mensen vaker bij ShivA terugkeren. Soms is het kortdurende intensieve hulp om weer zelf de 

draad van het leven op te nemen. 

 

In 2017 vonden velen de weg naar het Vangnet van ShivA en konden daar terecht met hun verhalen, 

vragen en verlangens. De meeste nieuwe contacten werden doorverwezen door de hiv-consulenten 

in de ziekenhuizen. Regelmatig hebben Positive Sisters zelf persoonlijke begeleiding nodig. Vaak blijft 

het contact met iemand die aan de retraite deelgenomen heeft, na afloop voortbestaan. Soms 

zochten ‘oude bekenden’ opnieuw ondersteuning bij ShivA omdat een nieuwe levenssituatie dat 

noodzakelijk maakte. In 2017 voerden wij 581 begeleidingsgesprekken. Ook hebben we opnieuw een 

feest gevierd, dit keer voor een vrouw die net voor haar 65ste verjaardag haar verblijfsvergunning 

heeft ontvangen, na een lijdensweg van ruim 10 jaar zonder papieren. ShivA heeft haar al die jaren 

ondersteund om de moed niet te verliezen en in leven te blijven. Bovendien heeft ShivA de 

coördinatie van alle hulpverleners gedaan. 

 

De volgende thema’s kwamen tijdens individuele begeleiding regelmatig ter sprake:  

 

• Hoop om te leven, moed om je leven op te pakken 

Hoop ontstaat niet zozeer als mensen een goede toekomst blijken te hebben. Hoop ontstaat 

vooral als je als mens gezíen wordt, als er een plek is waar je mag zijn, jezelf mag zijn. Vanuit die 

basis kom je in je kracht te staan. En dan kom je in beweging om zèlf de dingen op te pakken die 

voor je toekomst belangrijk zijn. ShivA is voor veel mensen deze plek waar hoop ontstaat.  
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Uit een artikel op de website van de organisatie hoiUtrecht, die het verhaal van één van ShivA’s 

vrouwen heeft gepubliceerd: 

“Toen ik hoorde dat ik hiv-positief was, stortte mijn wereld in. In mijn thuisland werden 

aidspatiënten in kruiwagens naar de dichtstbijzijnde kliniek getransporteerd. Dat schrikbeeld 

was op mijn netvlies gebrand. Het lot van die patiënten was nu ook mijn lot, zo meende ik. (…) 

Ongeveer twee maanden na de diagnose bracht mijn hiv-verpleegkundige mij in contact met 

ShivA. Het allerbelangrijkste: ik leerde dat het ook voor mij realistisch is om te durven dromen! 

Ik hoop in 2018 te kunnen starten met een opleiding maatschappelijk werk.” 
 

 

• 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. Denk hierbij aan 

vreemdgaan of drugsgebruik. 

De hiv-consulente vraagt om begeleiding van een man, 30 plus. Hij heeft in het uitgaansleven 

onder invloed van drugs onveilige seks gehad. Nu hij deze leefstijl al een tijdje verlaten heeft 

ontdekt hij dat hij hiv-positief is. Hij valt in een diep gat. Gaat niet naar zijn werk, houdt op met 

sporten. De gesprekken helpen hem inzicht te krijgen in wat er speelt en de draad weer op te 

pakken in zijn werk, sport en zorg voor zichzelf. Hij zegt: ”Het is zo fijn dat jij geen goede raad 

geeft. Want die krijg ik al van alle kanten. Maar dat je gewoon luistert en verheldert wat ik zelf 

kan doen.”  
 

 

• 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. 

 

• Schuld- en schaamtegevoel 

Mensen van wie de partner of de hele vriendenkring aan aids overleden 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. Ook spelen 

gevoelens van schaamte en schuld een rol ten opzichte van partner, familie, vrienden of de 

culturele en religieuze traditie waar mensen toe behoren. 

 
 

Nelis (66) komt al sinds negen jaar bij ShivA. Nooit rechtstreeks om te praten, altijd via de omweg 

van een praktisch klusje dat geklaard moet worden. Zijn vader heeft hem van jongs af aan 

lichamelijk en mentaal mishandeld omdat hij een ‘mietje’ was. Nog steeds heeft Nelis de grootste 

moeite zichzelf als homoseksuele man te accepteren. Dit brengt het risico van beschadigende 

relaties en seks-contacten met zich mee. Zo is hij ook aan zijn hiv gekomen. Terwijl wij zo’n drie 

keer per jaar samen brieven vouwen voor een mailing, leggen we in gesprek samen de weg af 

van zijn kindertijd tot het heden. Aan het einde van de middag gaat hij met een rechtere rug de 

deur uit.  
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• Jongeren met hiv-positieve ouder(s) 

 Sinds 2017 groeit het aantal jongeren, dat als kinderen met hun moeders naar ShivA- activiteiten 

kwamen en nu in de puberteit zelf vragen hebben. 

 

• 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? 

 
 

Een deelneemster aan de retraite realiseert zich dat ze echt niet langer bij haar partner wil 

blijven. Ze ervaart geestelijke mishandeling en vreest voor erger voor haar en haar kinderen. Ze 

neemt de stap en komt in een opvang terecht. Het is voor haar van groot belang om ook in deze 

situatie en soms buiten kantoortijden contact te kunnen houden met iemand die ze vertrouwt.  
 

 

In wezen zoeken mensen een begeleider bij wie ze mogen zijn wie ze zijn en met wie ze al hun vragen 

en problemen kunnen bespreken. Als zij zich gehoord en gezien voelen, kunnen ze na verloop van tijd 

weer op eigen kracht verder.  

 

D)  Retraite ‘De kunst van het mogelijke’ 

 

Doel en deelnemers 

Tijdens onze retraites bieden wij intensieve ondersteuning bij levens- en zingevingsvragen en 

gemeenschapsvorming onder mensen met hiv / aids. Onderdeel hiervan is individuele begeleiding 

vooraf en achteraf, ook voor de afvallers. 

 
 

“Ik wil jullie bedanken voor de leuke retraite die jullie aan ons geboden hebben. Ik heb nog nooit  zo 

diep genoten of zoiets mee gemaakt! Voor dat zeg ik een groot dank. En door gaan met mensen die 

in nood zijn te helpen zo als mij!”  
 

 
In maart 2017 was ShivA met 11 hiv-positieve deelnemers in het Sint Lioba klooster in Egmond te 

gast. Het thema van de retraite was: ‘De kunst van het mogelijke’. De kracht van de retraites is dat 

mensen met een zeer diverse achtergrond elkaar ontmoeten en, ondanks verschillen, toch 

herkenning bij elkaar vinden. In dit geval ging het om twee homoseksuele mannen van boven de 70, 

twee heteroseksuele vrouwen uit Nederland, een vrouw uit Oost Europa, een man met een Indische 

achtergrond, een biseksuele man, twee jongere homoseksuele mannen en drie heteroseksuele 

migrantenvrouwen. Meerderen hadden een lichamelijke beperking. Sommige deelnemers wisten pas 

kort dat ze hiv-positief zijn; anderen waren long-time-survivors van het eerste uur. Sterke mensen 

die zeer actief zijn in de Hiv Vereniging en desondanks last hebben van het stempel dat anderen hen 

geven of dat ze zichzelf blijven geven. Èn kwetsbare mensen die door een geschiedenis van oorlog en 

geweld gevlucht zijn uit hun land van herkomst. Al deze diverse mensen genoten samen van stilte, 

humor, de uitwisseling van ervaringen, allerlei vormen van ontspanning en kwamen zo nader tot 

elkaar. 
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Selectie en begeleiding van deelnemers èn afvallers 

De selectie is arbeidsintensief maar zeer zinvol. Zij vormt een onderdeel van het groeiproces dat 

zowel de deelnemers als de uiteindelijke afvallers doorlopen. 

Om tot elf deelnemers te komen, is er intensief contact opgebouwd met 20 mensen. Kennismaken, 

goed luisteren naar de vraag waarmee iemand aan de slag wil op de retraite, proberen in te schatten 

of iemand in een groep past. Door de intensieve intake is er al een relatie opgebouwd als de retraite 

begint, waardoor het programma vanaf de start de diepte in kan gaan. 

Ook met de mensen die zelf afhaken of die niet geselecteerd worden (meestal vanwege te grote 

psychische instabiliteit), heeft de geestelijke raadsvrouw een relatie opgebouwd. Deze mensen 

stromen het Vangnet in, en krijgen dan individuele begeleiding. Aan deze retraite deed bijvoorbeeld 

een man mee die eerder niet geselecteerd was maar nu, na twee jaar Vangnet, er klaar voor was om 

deel te nemen.  

 
 

Everdien vertelt: “Petra was al eerder mee geweest. Zij woont ver weg van de plaats waar de meeste 

activiteiten voor mensen met hiv plaatsvinden, heeft weinig financiële middelen en leeft met een 

lichamelijke beperking die vervoer lastig maakt. De retraite is voor haar een van de weinige 

mogelijkheden anderen met hiv te ontmoeten. Deze keer werd ze sterk geraakt door de sfeer van het 

klooster. Ze heeft zichzelf beloofd in haar omgeving op zoek te gaan naar een Alfa-groep. Dat is een 

groep mensen die samen eten en over vragen van christelijk geloof en leven praten. Ik heb haar 

regelmatig via mail en telefoon gevraagd of het er al van gekomen is. In februari 2018, bijna een 

jaar later, heeft ze de stap kunnen zetten en ze is nu minder eenzaam dan voorheen.” 
 

 

Ervaringen op de retraite  

Iedereen komt naar de retraite met een eigen rugzak vol ervaringen en een concrete vraag voor deze 

dagen. Er is ruimte om zowel in de groep als individueel een volgende stap te zetten. Aan het eind 

van de retraite worden de deelnemers uitgenodigd om de kleinst mogelijke stap op te schrijven, bij 

wijze van een belofte aan zichzelf. Deze stap schrijven ze op een mooie kaart en die belofte 

ondertekenen ze, zodat de waarde ervan niet verloren gaat in het gewone leven van alledag.  

 
 

Piet, 72 jaar 

“Jaren geleden ben ik voor begeleiding geweest bij ShivA, tot het beter ging met me. Sindsdien krijg 

ik ieder jaar een uitnodiging voor de retraites. Ik durfde er nooit aan mee te doen, het leek me zó 

eng. Altijd heb ik mijn hond als smoes gebruikt om vooral niet mee te hoeven doen. 

Vorig jaar is mijn hond dood gegaan. Wég was mijn excuus. Ik besloot om dan toch maar naar de 

retraite te gaan... In het geheim, overigens. Want mijn omgeving wist niks van de hiv, zelfs mijn 

beste vriendin en m’n broer niet. 

Tot mijn verbazing heb ik er echt van genoten! Wat het mooiste moment was? Toen ik mijn belofte 

had opgeschreven, stond een jongere man op en gaf mij zijn polsbandje: Poz+Proud. Trots met Hiv. 

Na de retraite ben ik op mijn vriendin en broer afgestapt en heb ze verteld dat ik hiv-positief ben. 

En dat was pas het begin: afgelopen zomer ben ik tijdens de Gay Pride meegevaren op de boot van 

Poz+Proud, homo’s met hiv. De ultieme coming out wat mij betreft en zo leuk!” 
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Conclusie  

De vier dagen in Egmond hebben levens veranderd. Mensen met allerlei achtergronden vonden 

elkaar, dansten met elkaar, luisterden naar elkaar, lachten en huilden samen en respecteerden 

elkaars moeiten en kracht. De sfeer en liefde van een klooster maken het samenkomen makkelijker. 

Wat deelnemers vooral waardeerden was de balans tussen een vastgesteld programma en 

gelegenheid voor rust, relativering, ontspanning. Iemand noemde het een ‘organisch proces’. 

Empowerment, delen, integratie, zingeving, diversiteit. En veel mooie herinneringen om je ook thuis 

aan op te trekken.  

 

Een deelneemster, migrante, heeft een Positive Sister gehad en wil nu een stap verder: meer mensen 

met hiv leren kennen. Ook wil ze graag een relatie, maar als ze vertelt dat ze hiv heeft is het meestal 

gauw over. Ze zoekt naar antwoorden hoe dit aan te pakken. Gedurende de retraite ontdekt ze nog 

meer over zichzelf: ze wil graag zelf counselor worden en schrijft als eerste stap op: ik wil Positive 

Sister worden. Na de retraite gaat ze naar de I love My Life dag, ontmoet andere Positive Sisters, 

geeft zich op voor de Positive Sister-training, en zo gaat haar weg verder. 
 

E)  Positive Brothers in voorbereiding  

De ziekenhuizen en de migrantenvrouwen zijn zo positief over onze aanpak met Positive Sisters dat 

wij een project voor Positive Brothers in voorbereiding hebben. Mannelijke migranten met hiv leven 

grotendeels met dezelfde problematiek en levensvragen als de migrantenvrouwen, maar gaan er op 

een andere manier mee om en hebben daarom een eigen aanpak nodig. Hiervoor heeft ShivA eind 

2016 Edmund Owusu aangenomen. Edmund is geestelijk verzorger met tien jaar ervaring en heeft 

een Ghanese achtergrond.  

 
 

Moussa (28) vertrok van Guinee als verstekeling op een containerschip naar België. Twee maanden 

leefde hij op water, droge koeken en snoep. Na aankomst in de haven begon hij te lopen. Hij had 

geen idee waar naar toe. Hij vroeg iemand om water. Deze man schrok van hoe Moussa eruit zag en 

pakte zijn telefoon. Zo kwam Moussa, helemaal verzwakt, in het ziekenhuis terecht. Daar hoorde hij 

dat hij in Nederland was. Hij kreeg een tbc- en een hiv-test. Toen bleek dat hij hiv-positief was, 

stortte zijn wereld in. Hij was uit Guinee gevlucht voor een betere toekomst en nu wachtte hem de 

dood. Hij begon te drinken en gooide het bijltje erbij neer. De hiv-verpleegkundige bracht hem in 

contact met Edmund. Toen Moussa naar het kantoor van ShivA kwam had Edmund ook Yousef 

uitgenodigd. Bij Yousef was 12 jaar geleden hiv geconstateerd en, net als Moussa, was Jousef na zijn 

diagnose veel alcohol gaan drinken, maar nu gaat het prima met Jousef. Voor Moussa was het een 

eyeopener dat Yousef, in dezelfde situatie als hij, iets van zijn leven had weten te maken. Nu durft 

Moussa weer in het leven te geloven. Hij belt Edmund regelmatig om te vertellen hoe het met hem 

gaat. Hij heeft nu een advocaat die hem bij zijn asielaanvraag steunt. 3 juni kwam Moussa naar zijn 

eerste Brothers-groepsbijeenkomst! Ook maakt Moussa nu deel uit van de WhatsApp-groep van 

migrantenmannen met hiv. 

 

In 2017 heeft het lang geduurd voordat wij, samen met Edmund’s congregatie SVD, Edmund’s 

werkstatus met de IND en het UWV goed geregeld hadden. Ons project Positive Brothers kon 

daardoor helaas pas begin 2018 op volle kracht van start gaan. 
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Wel heeft Edmund in 2017 al contact gelegd met mannen met 

hiv via ziekenhuizen in o.a. Arnhem, Zwolle en Amsterdam. Hij 

is een empowermenttraject voor deze eerste mannen 

begonnen.  

Toen in december Mara en ShivA een vrijwilligerstraining gaven 

binnen de ADHeRo-pilot (zie het hoofdstuk over 

Verduurzaming, onder A) konden vanuit ShivA reeds de eerste 

zes mannen aanschuiven om kennis te maken met het 

begeleidingswerk als Positive Brothers. 

 

Selam (27) is gevlucht voor het repressieve Eritrese bewind. Een levensgevaarlijke onderneming: het 

risico om in Eritrea op de vlucht opgepakt te worden, de tocht door de woestijn en de oversteek van 

Libië naar Italië in een zee-onwaardige boot. Selam kwam in Nederland terecht. Na drie maanden 

werd daar bij hem hiv geconstateerd. Op internet ging hij zoeken wanneer hij dood zou gaan! In 

Tilburg kwam Selam uiteindelijk in aanraking met de stichting TamTam. Daar verwees men hem 

naar ShivA, waar hij in november 2016 Edmund voor het eerst ontmoette. Sindsdien hebben ze veel 

contact met elkaar. Het gaat goed met Selam. Hij is zeer serieus Nederlands aan het leren; hij ziet er 

verzorgd uit en heeft een woning gekregen. In februari was hij bij de groepsbijeenkomst voor hiv-

positieve mannen. Selam vertelde daar dat hij vijf maanden wist dat hij hiv positief was. Eén van de 

andere mannen zei daarop vriendelijk dat hij nog maar een ”broekie” was; hij zelf had al 21 jaar hiv 

en hij had werk, was gezond en gelukkig. Dit was zo’n openbaring voor Selam. Hij was onder de 

indruk van de openheid van de groep. Heel bemoedigend. Edmund heeft goede hoop dat Selam later 

een Positive Brother gaat worden. 
 

 

Het project dat begin 2018 gestart is heeft als doelstelling om binnen drie jaar vrijwilligers (Positive 

Brothers) te trainen en 40 matches te sluiten.  
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WIE IS SHIVA?   

Het team 

Het team van ShivA bestaat uit zeer bevlogen medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor 

het welzijn van mensen met hiv/aids. 2017 was het jaar waarin we ons team compleet hebben 

gemaakt. Er zijn nu naast de directeur/geestelijk verzorger nog drie mensen werkzaam in de parttime 

functie van geestelijk verzorger. Daarnaast waren er in 2017 twee parttime medewerkers werkzaam 

in een ondersteunende rol.  

 

 

Het team van links naar rechts: 

Everdien Hagen: geestelijk raadsvrouw – 12 uur per week  

Liako Oude Lansink-Lekhooa: counselor – 10 uur per week  

Edmund Owusu: geestelijk verzorger - 8 uur vrijwilliger per week  

Inga Mielitz: initiatiefneemster en directeur van Stichting ShivA, werkzaam als 

geestelijk verzorgster en manager van de gehele organisatie – 30 uur per week  

 

Ondersteunend:  

1. Kitty Mul: beleidsmedewerker / tekstschrijver – oproepkracht  

2. Annemarieke Blom: zakelijk leider sinds juni 2017 – 8 uur per week  

 

In 2017 kreeg ons team de juiste samenstelling. Wel zijn er twee collega’s met zwangerschapsverlof 

geweest en zijn er twee gezonde baby’s geboren! Deze periodes van zwangerschapsverlof konden 

niet volledig worden opgevangen door de rest van het team en er zijn geen externe vervangers 

ingezet vanwege de specifieke kennis die het werk vraagt. Ondanks dat hebben we toch altijd klaar 

kunnen staan voor de mensen die onze hulp en ondersteuning nodig hadden! 

De financiële administratie was tot 2017 uitbesteed aan een vrijwillige boekhouder, maar is 

halverwege het jaar overgegaan naar een professioneel kantoor. Daarnaast werkt ShivA met veel 

vrijwilligers, 88 in totaal, waaronder de 45 Positive Sisters.  

In 2017 huurden we ook weer ons vaste kantoor aan de Eerste Helmersstraat 17 in Amsterdam.  

 

Het bestuur  

Het bestuur is samengesteld uit vier personen. Bestuursleden krijgen geen vergoeding. Er zijn in 2017 

geen wisselingen geweest. In verband met gezondheidsredenen heeft de voorzitter in 2017 

aangegeven op termijn te moeten stoppen met haar functie. Het bestuur bestond in 2017 uit:  
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Voorzitter Anne-Marie Hauer: werkte als jeugdarts en in managementfuncties bij Kruiswerk en 

Thuiszorg. Actief in de Dominicuskerk in Amsterdam, onder andere in de aansturing van de pastores. 

Haar bestuurlijke ervaring deed zij op als directeur Kruiswerk en voorzitter van het bestuur van La 

Verna, Franciscaans spiritueel centrum. 

 

Penningmeester Loïc Aballéa: werkzaam als (business) controller, sinds 2015 bij De Nieuwe Liefde / 

Felix Meritis, daarvoor onder andere het Aidsfonds.  

 

Secretaris Kees Neefjes: werkt als beleidssecretaris bij Verdiwel, de beroepsvereniging van directeur-

bestuurders van lokale welzijnsorganisaties. Daarnaast is hij freelance journalist, beleidsschrijver en 

theaterregisseur. Als vrijwilliger was hij betrokken bij de organisatie van de Aids Memorial Day. Zo 

brengt hij jarenlange kennis van de achterban en deelnemers aan activiteiten van ShivA mee. 

 

Algemeen bestuurslid Ria Heus: was gedurende tien jaar directeur van Stichting Fonds NutsOhra, het 

fonds dat financiële ondersteuning geeft aan projecten in de gezondheidszorg. Vanuit deze functie 

kwam zij in contact met Stichting ShivA en raakte ze onder de indruk van de doelstelling en het werk 

van deze stichting. Na haar vertrek bij het Fonds is zij toegetreden tot het bestuur van Stichting 

ShivA. Zij vervult naast deze functie bestuurlijke taken bij enkele andere stichtingen. 

 

 
Stand van ShivA op het nationale congres op Wereld Aids Dag 


