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Voorwoord 
 

2019, jaar van oogsten 

Met trots mag ik u het Jaarverslag van Stichting ShivA presenteren. Halverwege 2018 trad ik aan als voorzitter 

van de stichting. Mijn eerste kennismaking met ShivA en haar werk vond plaats op de Internationale AIDS 

Conferentie in Amsterdam. Een mooier begin had ik me niet kunnen wensen, want daar kwam alles samen. 

2019 was het eerste volle jaar waarin ik de teamleden van ShivA en de Positive Sisters en Brothers aan het 

werk zag. De Internationale AIDS Conferentie leidde tot mooie resultaten, nieuwe contacten en plannen voor 

innovatie. Ook vonden er twee betekenisvolle retraites en een record aantal begeleidingsgesprekken plaats 

in het kader van het Vangnet – individuele begeleiding van en retraites voor mensen met hiv. Zo werd 2019 

voor ShivA een jaar van oogsten. 

 

Haar nieuw verworven positie als Nederlands expert voor migranten met hiv heeft ShivA in 2019 weten te 

verstevigen. Als positief effect zagen we in 2019 dat de Positive Sisters zich, dankzij hun rol tijdens de AIDS 

Conferentie, sindsdien eigenares van hun project voelen en daadwerkelijk verantwoordelijkheid voor het 

project nemen. Tijdens de Internationale AIDS Conferentie werd bevestigd dat er wereldwijd geen aanpak 

bestaat die vergelijkbaar is met de methodiek die ShivA inzet voor migranten met hiv. Gesterkt door de 

inzichten vanuit de conferentie overweegt ShivA daarom haar methodiek internationaal uit te rollen.  

Het proces van financiële verduurzaming, waarmee de inzet van peers een vast onderdeel kan worden van 

behandeling van migranten met hiv, werd in 2018 nog uitsluitend door ShivA getrokken. Inmiddels ziet de 

hele beroepsgroep het belang van verduurzaming in en wordt deze gezamenlijk gedragen door een 

kerngroep van vertegenwoordigers van ziekenhuizen, verzekeraars en partnerorganisaties van ShivA.  

 

Het nieuwe project, de Positive Brothers, heeft inmiddels een stabiele basis voor de toekomst gekregen. 

Geestelijk begeleider Edmund Owusu, die zich eerder vrijwillig inzette voor het project, is sinds oktober 2019 

in dienst bij ShivA. 

In dit jaarverslag delen wij met u de resultaten die ShivA in 2019 heeft behaald op het gebied van individuele 

begeleiding van de meest kwetsbaren, de retraites en de projecten Positive Sisters en Positive Brothers. 

 

Bedankt samenwerkingspartners! 

In 2019 is ShivA volledig afhankelijk geweest van subsidies en giften van fondsen en donateurs. Zonder hun 

vertrouwen en financiële ondersteuning zou ShivA niet in staat zijn geweest om in 2019 weer zo’n 470 

mensen met hiv/aids in Nederland te begeleiden naar een leven met minder klachten, betere toegang tot 

zorg, grotere therapietrouw en een toegenomen levenskwaliteit. Namens alle deelneem(st)ers aan de 

activiteiten van ShivA danken we de fondsen en donateurs dan ook heel hartelijk hiervoor.  

 

Ook zou ons werk niet mogelijk zijn geweest zonder de uitstekende 

samenwerking die wij hebben met onze partners binnen het hiv-veld. 

Daarom willen wij al onze collega´s binnen de informele zorg, 

beleidsorganisaties en ziekenhuizen van harte danken voor het in ons 

gestelde vertrouwen en voor de plezierige en nauwe samenwerking.  

 

 

 

Hannie Treffers, voorzitter Stichting ShivA  
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Hiv: de situatie in Nederland 
 

Nederland is relatief succesvol in de behandeling van hiv/aids. Dankzij goede medicijnen en een voor 

iedereen toegankelijke gezondheidszorg hebben mensen met hiv/aids dezelfde levensverwachting als 

mensen zonder het virus. Bovendien zijn de medische ontwikkelingen zó ver gevorderd dat de medicatie – 

bij juiste inname – voorkómt dat hiv doorgegeven wordt. Daarom heeft het Aidsfonds als mijlpaal gesteld 

dat er in 2030 in Nederland geen nieuwe hiv-infecties meer zijn! (bron: Aidsfonds)1.  

 

In Nederland is van de ruim 22.000 mensen met hiv 40% migrant. De groep niet-westerse migranten is 

aanzienlijk minder therapietrouw, heeft meer problemen rondom acceptatie, stigma en behandeling dan 

anderen die hiv hebben, met negatieve gezondheidseffecten en hogere behandelkosten tot gevolg. 

Onderzoek (Erasmus Universiteit Rotterdam2) laat zien dat 50% van hen een slechte therapietrouw heeft en 

een verhoogde kans op een falende behandeling. Het is van groot belang deze groep te bereiken, juist nu er 

medicatie ontwikkeld is die bij correcte inname voorkomt dat hiv doorgegeven wordt.  

 

Methodiek van ShivA  

Mensen met hiv lijden veelal aan stigma en zelfstigma. ShivA biedt deze mensen ondersteuning bij 

zingevings- en levensvragen, met als doel dat zij leren hoe zij zelf met dit stigma om kunnen gaan. Hiertoe 

biedt ShivA het Vangnet: individuele begeleiding en retraites. Voor (niet-westerse) migranten met hiv/aids 

heeft ShivA bovendien een speciaal op hun toegespitste methodiek ontwikkeld. Zorgprofessionals hebben 

namelijk grote moeite niet-westerse (Afrikaanse en Caribische) migranten met hiv/aids succesvol te 

begeleiden. Stichting ShivA heeft daarom, in nauwe samenwerking met de ziekenhuizen, voor deze 

kwetsbare groep een interventie met peers ontwikkeld: rolmodellen met dezelfde culturele achtergrond die 

zelf ook hiv-positief zijn. In heel Nederland koppelt ShivA migranten met hiv direct na de hiv-diagnose aan 

deze getrainde vrijwilligers: de Positive Sisters en Positive Brothers. Onderzoek heeft uitgewezen dat de 

methode van ShivA uiterst effectief is. Hiv-verpleegkundigen uit de ziekenhuizen verwijzen in een zo vroeg 

mogelijk stadium door, waarna migranten direct met een peer gekoppeld worden. Hierdoor worden 

negatieve gevolgen voor gezondheid en welzijn voorkómen.  

De Positive Sisters en Positive Brothers worden intensief door ShivA getraind en begeleid. Volgend op de 

match met een peer biedt ShivA communitydagen “I Love my Life”. Daar worden migranten opgenomen in 

een gemeenschap, waardoor ze niet terugvallen in isolement en hun welzijn, gezondheid en kennis van 

hiv/aids juist verder groeien.  

 

Graag doen wij uitgebreid verslag van alle 

activiteiten van ShivA in de volgende hoofdstukken: 

Vangnet, Positive Sisters, Positive Brothers en tot 

slot een toelichting op de organisatie.  

 

 

  

 
1 Voor een toelichting op deze visie voor 2030 verwijzen wij naar bijlage 1. 
2 Immigrants with HIV Living in the Netherlands: Results from the Rotterdam ADherence (ROAD) Project, Sabrina K. Been, PLOS ONE 

| DOI:10.1371/journal.pone.0162800 October 5, 2016 

Op het podium van Carré 
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Activiteiten ShivA in 2019 
 

VANGNET: INDIVIDUELE BEGELEIDING EN RETRAITES 
 

A. Individuele begeleiding 

 

Behaalde resultaten   

Totaal aantal gesprekken:  426 

Nieuwe contacten:    39 

Aantal mensen die na meer dan 2 jaar bij ShivA terugkeren voor ondersteuning:    34 

 

Voor de meest kwetsbaren zijn groepsactiviteiten (nog) niet geschikt. Denk aan zieken, mensen die onder 

(zelf)stigma gebukt gaan in een extreem isolement en mensen met psychiatrische problematiek. Voor hen is 

het Vangnet van ShivA bedoeld. Binnen het Vangnet biedt ShivA individuele begeleiding aan mensen die met 

niemand kunnen of durven praten over de existentiële angsten en vertwijfeling die hen door de confrontatie 

met hiv/aids beheersen. Met betrouwbare aandacht werkt ShivA met hen aan aanvaarding van de realiteit, 

gevoel van eigenwaarde en een positievere levenshouding. 

Henk, succesvol in zijn beroep als beleidsmedewerker, leeft met een geheim waarvan hij niet weet hoe hij het 

kan doorbreken. Hij heeft een beeld voor ogen van zijn perfecte leven. Hiv past daar niet in. Tegelijkertijd 

realiseert Henk zich dat hij vervreemdt van wie hij echt is. Hij is inmiddels op een punt in zijn leven gekomen 

waarop hij het anders wil doen. Via de Hiv-verpleegkundige komt hij bij het Vangnet van ShivA terecht. Na 

een aantal gesprekken nodigt Everdien Henk uit om mee te gaan naar de kloosterdagen. Heel angstig is hij, 

maar toch doet hij mee. 

De kloosterdagen blijken een ommekeer in Henks leven: het is de allereerste keer dat hij praat over het feit 

dat hij hiv heeft. De veiligheid van ShivA waarbinnen dit kan, zorgt voor dit keerpunt in Henks leven. Na de 

kloosterdagen gaan de gesprekken verder. Ook is er vriendschap gegroeid met een van de andere deelnemers 

en gaat Henk meedoen met een project van ShivA.  

 

Dit begeleidingsproces kan resulteren in de moed deel te nemen aan een groepsactiviteit zoals de retraites, 

of in een opening voor noodzakelijk hulpverlening, maar in ieder geval in een grotere zelfredzaamheid - en 

als gevolg hiervan - in een betere gezondheid (gezonder leven en safer sex) en betere therapietrouw. ShivA 

spant haar vangnet als een trampoline: Als je niet meer zelf verder kunt, mag je er op vallen, en vervolgens 

gooit de veerkracht van de trampoline je weer omhoog, telkens weer, totdat je weer op eigen kracht verder 

kunt. 

Concreet gaat het om: 

• mensen uit strenggelovige kringen (christelijk en islamitisch) en uit gemeenschappen met een sterke 

traditionele gemeenschapscultuur (bijvoorbeeld boerengezinnen, binnenschippers); 

• mannen die ernstig worstelen met hun homoseksualiteit; 

• autochtone vrouwen die hun hiv-besmetting angstvallig geheim houden uit angst voor discriminatie van 

hun kinderen; 

• niet-westerse migranten uit vooral Afrika en het Caribisch gebied voor wie support door een Positive 

Brother of Positive Sister nog vele stappen te ver is; 

• mensen – waaronder jongeren - die recent de diagnose hiv/aids gekregen hebben; 

• mensen met een verstandelijke beperking, die zich in het gewone hiv-veld niet kunnen handhaven; 

• familieleden van mensen met hiv/aids. 
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‘Mijn moeder maakte zich zorgen omdat het niet goed met me ging. Mijn moeder heeft hiv en door de situatie 

thuis heb ik, zoals ze dat noemen, een moeilijke start in het leven gehad. Ik ken Inga al sinds ik vijf ben. Nu 

heeft mijn moeder ervoor gezorgd dat ik Inga weer zie. Inga is leuke dingen met me gaan doen. Ik ga graag 

af en toe met haar naar een museum. Lezen is mijn grote passie. Inga geeft me regelmatig boeken. Die zijn 

spannend en helpen me ook uit te vinden wat ik belangrijk vind in het leven. Inga vroeg me om over de boeken 

die ik heb gelezen recensies te schrijven. Die zet ShivA dan op hun website. Regelmatig krijg ik complimenten 

over deze boekbesprekingen. Daar ben ik best trots op.’ 

 

Tijdens de Vangnet-gesprekken zijn wij ‘hoop-verleners’, in plaats van ‘hulp-verleners’. Samen met de 

mensen die geen uitzicht zien, zoeken we naar nieuw perspectief. We geven vertrouwen en begeleiden deze 

mensen op hun weg om zelf hun isolement te verlichten. Doorgaans is hun isolement het gevolg van een 

negatief zelfbeeld. Daarom is een positiever zelfbeeld een eerste vereiste, vaak ook op religieus vlak.  

Meestal voeren wij meerdere gesprekken, vaak kort achter elkaar, maar in sommige gevallen gebeurt dit 

over een periode van meerdere jaren. Soms komt het voor dat mensen zich slechts voor een enkel gesprek 

openen. Indien nodig verwijzen we iemand aanvullend door, naar een zusterorganisatie of hulpverlening.  

Bijzonder is dat mensen tijdens de Vangnet-gesprekken zichtbaar en hoorbaar opengaan. Dankzij de 

gesprekken kunnen zij beetje bij beetje weer perspectief vinden in vaak zeer complexe en zware situaties. 

 

Het is voor degenen in het Vangnet van belang dat zij ervan op aan kunnen dat zij altijd bij ShivA terecht 

kunnen, ook als er een geruime periode tussen de gesprekken zit. Die betrouwbaarheid is essentieel. En 

daarmee is de continuïteit van ShivA essentieel.  

 

‘Ik kreeg een nieuwsbrief van ShivA en ik besloot meteen om te bellen. Het laatste contact was onderhand 

meer dan 10 jaar geleden. Vroeger zat ik behoorlijk in de put. Bijna al mijn vrienden, homomannen net als ik, 

zijn aan aids gestorven. Dat maakte me zó eenzaam. Soms voelde ik me zelfs schuldig dat zij er niet meer 

waren en ik wél. ShivA heeft me in die tijd enorm geholpen. Nu ben ik voor de tweede keer in mijn leven zo 

eenzaam. Ik ben onderhand bijna 80 en nu gaan ineens al mijn leeftijdsgenoten dood. Ik weet wel dat dat 

normaal is. Het hoort bij het leven. Maar voor mij komt de dood door aids van mijn hele homovriendengroep 

weer vol naar boven. Ik ben zó blij dat ShivA bestaat. Zij kennen mijn geschiedenis én die van mijn generatie. 

Op dit moment is ShivA echt een ankerpunt voor me!’  

 

Een positieve ontwikkeling in 2019 was het groeiende aantal deelnemers aan het Vangnet dat vanuit de Hiv 

Vereniging de weg naar ShivA heeft gevonden.  

 

B. Retraites ‘De kunst van het mogelijke’ 

Behaalde resultaten   

Aantal retraites:  2 

Aantal geïnteresseerden (met wie voorbereidende begeleidingsgesprekken gevoerd zijn):  40 

Aantal voorbereidende begeleidingsgesprekken:  80 

Aantal deelnemers:  19  

Tijdens de retraites van ShivA komen mensen vanuit verschillende achtergronden met elkaar in contact, een 

ervaring die maatschappelijke scheidslijnen overstijgt. Met professionele begeleiding vanuit ShivA vinden 

deelnemers (weer) toegang tot hun eigen krachtbronnen en ontwikkelen zij persoonlijke antwoorden op hun 

levensvragen. Wezenlijk voor de methode van ShivA is dat de deelnemers elkáár hierbij inspireren en op weg 

helpen. 
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Francien, onderzoeker bij een gerenommeerde Nederlandse instelling, heeft als kind door een bloedtransfusie 

hiv opgelopen en is door alle behandelingen destijds lichamelijk beperkt geraakt. Ze voelt zich erg eenzaam. 

Doordat zij hiv op een buitengewone manier gekregen heeft, voelt ze zich anders dan andere mensen met hiv. 

Ondanks haar eenzaamheid weet ze zeker dat ze niet mee gaat op retraite. Ze ziet dat niet zitten. Toch staat 

Francien, die al 20 jaar contact heeft met ShivA, open voor een voorbereidend gesprek. Uiteindelijk worden 

dat vier gesprekken, waarin het Everdien lukt om de veiligheid te scheppen waarin Francien haar twijfels aan 

Everdien kan voorleggen. Als Francien besluit om tóch mee te doen, zorgt Everdien er bovendien voor dat 

Francien tijdens de retraite in een hotel met allerlei voorzieningen kan verblijven en daar begeleiding door 

thuiszorg krijgt. Deelname aan de groep is een openbaring voor Francien. Ze voelt zich opgenomen, gehoord 

en gezien en laat de groep meegenieten van allerlei talenten. Ze wil zich niet langer verstoppen. De verhalen 

van andere deelnemers aan de retraite doen Francien zichzelf relativeren. Na de retraite volgen er gesprekken 

via het Vangnet. Stapje voor stapje doorbreekt Francien haar eenzaamheid. 

 

De retraites (ook wel Kloosterdagen genoemd) bestaan uit een mix 

van mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en de eigen vraag te 

verdiepen. Er is voldoende gelegenheid om te vertellen en te 

luisteren, te dansen en lachen, maar ook voor ernst. Sommige 

deelnemers hebben veel aan de ontspanning en yoga, verzorgd 

door langjarig samenwerkingspartner Marjolein Annegarn; 

anderen aan het gemeenschappelijke programma. Anderen gaan 

juist graag naar de kerkdiensten in de kapel, vragen om een 

individueel gesprek dat hen verder brengt, of genieten van een 

wandeling door de duinen. Het is vooral de variëteit van dit alles 

die een retraite zo rijk maakt.  

 

Karel na de kloosterdagen 

‘Ik had iets in mijn hart dat heel zwaar was, maar daar was ik me helemaal niet van bewust. Toen ik erover 

praatte, moest ik ineens huilen, dat kwam voor mezelf als een verrassing. Het was zo fijn om er eindelijk over 

te kunnen spreken. Toen voelde ik ook pas hoe moe ik was. En door de combinatie met yoga-oefeningen en 

meditatie kreeg ik nieuwe energie en veel ruimte. Ik ben zo blij dat ik geweest ben!’ 

 

De retraites zijn voor heel kleine groepen, zodat een intensief proces mogelijk is. In 2019 kwam een aantal 

deelnemers aan de retraites via de Hiv Vereniging. Verder is gebleken dat de hiv-verpleegkundigen zich ervan 

bewust zijn dat de retraites ook voor hoger opgeleiden (HBO en universitair) zeer geschikt zijn. Mede dankzij 

hun doorverwijzing is de groep deelnemers aan de retraites zeer divers.  
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Everdien vertelt: ‘Als begeleider zet ik het thema neer en dan 

gaat iedereen individueel aan de slag. Naar aanleiding van mijn 

verhaal van de uittocht uit Egypte, tekent een deelneemster 

haar eigen weg. Als vrouw met een goede opleiding en een 

eigen bedrijf ontmoet ze in haar land van herkomst alleen maar 

donker. Uitstoting, dakloosheid, geen medicatie. Ik nodig haar 

uit om de black spot te tekenen op een apart vel en te kijken 

hoe het zit met haar gevoel van tekortschieten. Ze kijkt ernaar 

en realiseert zich: “In een land waar niemand erover praat, kun 

je makkelijk geïnfecteerd worden. Dat de juiste medicatie er 

niet was, is niet mijn schuld. Om te leven moest ik naar 

Nederland”. De vrouw ziet erg tegen haar vader op en wil hem 

trots maken. Daarom vraag ik haar wat haar vader haar nu zou 

zeggen. “Hij zou mij veel moed geven!”, antwoordt ze. Die 

moed geeft ze nu zichzelf: ze maakt met de beginletters van de 

namen van alle deelnemers woorden die haar troosten en moed 

geven. Daar zal ze elke dag kracht uit putten.’ 

 

 

 

 

  



Stichting ShivA      Jaarverslag 2019 

9 | P a g i n a  
 

POSITIVE SISTERS 
 

In het project Positive Sisters staan hiv-positieve Afrikaanse een Caribische vluchtelings- en 

migrantenvrouwen centraal. Zij worden tijdens een afgebakende periode gematcht met een Positive Sister, 

een vrijwilligster met eveneens een Afrikaanse of Caribische achtergrond die getraind is om de vrouw te 

begeleiden en die zelf ook hiv-positief is. 
Migrantenvrouwen die gekoppeld zijn aan een Positive Sister weten het taboe op hiv/aids te doorbreken, zo 

heeft de ervaring inmiddels geleerd. Hierdoor neemt de therapietrouw toe, gaat de kwaliteit van hun leven 

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

ondervinden hun kinderen minder problemen. 

 

1. Uitvoering Positive Sisters  
 

 

A. Werving, selectie en training van Positive Sisters  

De Positive Sisters zijn uitvoerig getrainde ervaringsdeskundigen met hiv/aids. Deze achtergrond maakt de 

vrouwen zeer waardevol als rolmodel. Tegelijkertijd bevinden de vrouwen zich zelf ook vaak (nog) in een 

kwetsbare positie. De werving en training van Positive Sisters is dan ook een intensief traject. In 2019 hebben 

de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

 

Werving en selectie 

▪ In 2019 heeft er een grote werving plaatsgevonden voor nieuwe Positive Sisters. Tijdens deze werving is 

bijzondere aandacht besteed aan 2 specifieke groepen van vrouwen, te weten vrouwen uit Eritrea en 

vrouwen uit Franstalige Afrikaanse landen. Uit deze gebieden komen de laagst opgeleide vrouwen uit 

heel Afrika. De noodzaak om vrouwen uit juist deze doelgroepen te werven heeft te maken met de grote 

vluchtgolf in 2016/2017 uit Eritrea en uit de grote oorlogen die in Oost-Afrika (onder meer Congo) 

woedden. Van de 9 nieuw gecertificeerde Positive Sisters zijn er 6 uit Eritrea respectievelijk Franstalige 

gebieden.  

▪ Op 16 maart 2019 heeft een kennismakingsdag/oriëntatiedag plaatsgevonden, waarop vrouwen konden 

nagaan of het begeleiden van lotgenotes bij hen zou passen. Na deze dag heeft een schifting 

plaatsgevonden, vanuit de vrouwen zelf maar uiteraard ook vanuit de kant van ShivA. 

 

  

Behaalde resultaten   

Aantal kandidates voor Positive Sister training, met selectiegesprekken:   51 

Aantal deelneemsters Oriëntatiedag:  18 

Aantal deelneemsters Positive Sisters Training:  11 

Aantal gecertificeerde nieuwe Positive Sisters einde Training:     9       (gepland: 10) 

Totaal aantal gecertificeerde Positive Sisters einde jaar:   54 

Aantal matches begeleid door ShivA: 

* Waarvan matches die overgekomen zijn uit 2018:  

* Waarvan nieuw gesloten matches in 2019:  

* Matches in de maak op 31 december 2019:   

 87       (gepland: 70) 

 51  

 36 

   8   

Aantal matches op eigen initiatief van Positive Sisters ca:  220 

Communitydagen I Love my Life:      4      (gepland: 3) 

Communitydagen I Love my Life, aanmeldingen:   96      (gepland: 100) 



Stichting ShivA      Jaarverslag 2019 

10 | P a g i n a  
 

Training 

▪ De trainingsdagen hebben plaatsgevonden op 13 april, 11 mei, 25 mei en het weekend van 21 t/m 23 

juni. Aan deze training deden eveneens 2 stagiaires van ShivA mee die ooit zelf bij ShivA begeleid zijn. 

Deze vrouwen begeleiden nu zelf Positive Sisters en hun vrouwen.   

▪ Op 26 januari 2019 vond een bijscholing plaats voor de reeds actieve Positive Sisters met intervisie. 

 

Eenmaal Positive Sister, altijd Positive Sister 

Janet heeft aan ShivA’s allereerste training voor Positive Sisters meegedaan. Lange tijd is ze daarna als 

Positive Sister actief geweest en, ondanks dat ze inmiddels druk was met haar beroepsopleiding, heeft ze nog 

steeds contact met twee matches uit die tijd. Onlangs mailde ze: ‘Eerder heb je gevraagd of ik vrouwen nog 

wil begeleiden. Het antwoord is ja! Ik krijg nog steeds voldoening wanneer ik iemand op deze moeilijke en 

ingewikkelde reis mag steunen. Dus als er nog iemand is: graag, laat mij weten! Ik heb Vanessa gesproken. 

Het gaat hartstikke goed met haar. Ze heeft het aangedurfd om toch een kind te krijgen. En nu heeft ze ook 

nog een baan gevonden! Oppas regelen voor haar kindje is dan nog wel een beetje lastig, maar ze gaat kijken 

wat mogelijk is. Happy werkt ook. Haar kind gaat naar de tweede. Zij wil verder studeren en haar diploma 

behalen!’ 

 

B. Vrouwen matchen en matches begeleiden   

Hiv-verpleegkundigen uit de ziekenhuizen in het hele land benaderen ShivA voor een Positive Sister als zij 

ertegen aanlopen dat een patiënte ernstig gehinderd wordt door (zelf)stigma rond hiv en therapieontrouw 

is. Op grond van de beschrijving van de vrouw door de hiv-verpleegkundige zoekt ShivA naar een geschikte 

Positive Sister. Vervolgens reist deze Positive Sister naar de polikliniek van de nieuwe vrouw waar de beide 

vrouwen kennis met elkaar maken en waar blijkt of er al dan niet een klik is tussen hen. Is dat het geval, dan 

wordt er een geheimhoudingsverklaring getekend ter bescherming van de privacy van beide vrouwen en gaat 

de match van start.  

Een Positive Sister investeert als vrijwilligster 60 tot 80 uur per vrouw die zij begeleidt. Het succes van een 

match berust op een goede aansluiting qua cultuur, religie en taal, opleidingsniveau, familiesituatie en 

migratie-ervaringen. Soms zijn de situaties zó heftig dat er (ook) begeleiding door een professional van ShivA 

nodig is. Soms voorafgaand aan de match; soms juist gelijktijdig, wanneer uit de terugkoppeling tussen peer 

en professional blijkt dat dit noodzakelijk is. Regelmatig zijn er vrouwen die, terwijl ze in eerste instantie niet 

naar gespecialiseerde GGZ durfden te gaan, deze stap dankzij tussenkomst van ShivA uiteindelijk wél 

aandurven. 

 

Naast de ‘officiële’ matches begeleiden onze Positive Sisters ook nog eens een groot aantal mensen in hun 

eigen omgeving, op eigen initiatief. Via Facebook raken ze met andere vrouwen met hiv/aids in contact of zij 

spreken anderen aan in bijvoorbeeld de wachtkamer van hun hiv-poli, bij kerken en migrantenorganisaties. 

Ook houden ze contact met ‘nieuwe’ vrouwen die tijdens een I Love my Life communitydag instromen. De 

Positive Sisters ondersteunen gemiddeld vier extra vrouwen, naast de vrouwen met wie ze gematcht zijn via 

ShivA. Dat zijn in 2019 zo’n 220 informele matches bovenop de formele matches. Vanzelfsprekend 

ondersteunt ShivA de Positive Sisters ook tijdens deze informele contacten als blijkt dat ze vastlopen. 

 

Matchmaking in de trein 

In de trein hoorde Angela een landgenote, die aan het bellen was, in haar eigen taal spreken. Onwillekeurig 

luisterde ze mee. De vrouw, Sandra, bleek hiv en TBC te hebben en geen uitweg meer te zien. Angela sprak 

Sandra hierop aan en vertelde haar dat zijzelf ook hiv heeft. Bij de bestemming van Sandra aangekomen, is 

Angela met haar uitgestapt en samen zijn de vrouwen koffie gaan drinken. Sandra vertrouwde Angela toe 

dat ze niet meer at omdat ze niet meer wilde leven. Angela heeft toen de hele middag de tijd genomen. 
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Uiteindelijk zei ze: ‘Als je niet eet, geen hiv-medicijnen neemt en doodgaat, dan ben je toch voor niets uit ons 

land gevlucht!’ Dat bracht de eerste glimlach op het gezicht van Sandra. Het gaat inmiddels goed met Sandra 

en het contact dat die dag tussen de twee vrouwen ontstond, bestaat nog steeds. Sandra: ‘Since I talked with 

you I’m strong’. Zonder het traject dat Angela bij ShivA heeft gevolgd, zou ze Sandra nooit hebben 

aangesproken: Angela was hiertoe in staat door het zelfbewustzijn dat ze in de loop van haar begeleiding 

heeft ontwikkeld.  

 

C. I love my Life – communitydagen organiseren    

Communitydagen zijn een integraal onderdeel van het concept van ShivA. Deze bijeenkomsten vormen een 

belangrijke stap binnen het proces waarin de vrouw opgenomen wordt in een gemeenschap, waarna het 

contact tussen de vrouw en haar Positive Sister geleidelijk afgebouwd kan worden. Via participatie binnen 

een veilige groep kan de vrouw langzaam maar zeker doorgroeien naar steeds actievere participatie binnen 

de samenleving.  

 

De bijeenkomsten organiseren we in nauwe samenwerking met de hiv-verpleegkundigen in ziekenhuizen 

verspreid over het land. In 2019 heeft ShivA de volgende groepsbijeenkomsten georganiseerd:  

1) Een groepsbijeenkomst op 23 maart in Almere. 

2) Ieder jaar wordt er rond Wereld Aids Dag in theater Carré in Amsterdam “The Power of Love” 

georganiseerd, een evenement met doorgaans 500-700 deelnemers. Tijdens de ‘Power of Love’ 2019 

heeft de organisatie van het evenement twee teamleden van ShivA geïnterviewd: ervaringsdeskundige 

Liako Oude Lansink – Lekhooa en directeur Inga Mielitz. Daarnaast heeft men de film met Positive Sister 

Agnes vertoond. Het aantal deelnemers vanuit ShivA aan “The Power of Love” is ieder jaar 

indrukwekkend, maar nog nooit eerder in haar geschiedenis heeft ShivA vijf loges in Carré nodig gehad 

voor haar migranten! (Zie de foto van de loges op pagina 2.)   

3) Twee bijeenkomsten speciaal voor Afrikaanse vrouwen met hiv die lesbisch zijn. Deze vrouwen kennen 

een uitzonderlijke problematiek. Vaak zijn deze vrouwen gevlucht vanwege hun seksuele voorkeur. 

Doorgaans hebben ze hiv opgelopen tijdens seks die tegen hun wil en seksuele voorkeur inging, 

gedurende een gedwongen huwelijk of tijdens een zogenoemde collective rape: een 

(groeps)verkrachting door mannen die de vrouw via de verkrachting hetero wilden maken. Hun kinderen 

mogen ze vaak niet houden en als zij de kinderen zelf niet hebben gebaard, mogen zij ze bovendien niet 

naar Nederland halen. Deze groep vrouwen heeft dus te kampen met een dubbel stigma”: ze hebben hiv  

Communitydag in Almere   
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en bovendien hebben ze grote moeite uit te komen voor hun seksuele voorkeur. Na hun ervaringen in hun 

thuisland zijn ze bang om ook in Nederland door landgenoten veroordeeld te worden. Het kan en mag niet 

zo zijn dat deze vrouwen ook in Nederland geen eigen plek hebben! Voor het eerst heeft ShivA hen in 2019 

daarom de mogelijkheid geboden om elkaar in een veilige omgeving te ontmoeten. Er vonden twee 

groepsbijeenkomsten voor lesbische vrouwen plaats: de ene rondom de Keniaanse film Rafiki, die het verhaal 

vertelt van de liefde tussen twee jonge vrouwen, te midden van familie- en politieke druk rond LGBT-rechten 

in Kenia. De andere bijeenkomst tijdens Amsterdam Pride. Aan deze bijeenkomsten deden 9 Afrikaanse 

lesbische vrouwen mee uit diverse dorpen en steden in Gelderland, Brabant, Flevoland en uit Amsterdam. 

Uiteraard hebben de vrouwen voldoende gelegenheid gekregen om met elkaar te spreken over hun 

specifieke situatie en hun vragen, die deels sterk afwijken van de vragen van heteroseksuele vrouwen met 

hiv.  

  

Ervaring van 9 lesbische vrouwen tijdens Pride 

‘I would like to share with you what the Pride was. We had fun and it was enjoyable, it was nice to also meet 

new people. We saw the boat cruise, we saw the freedom we have here in Netherlands, other than in our 

country. (...) And more thanks to SHIVA for giving us a chance to go and see our freedom. On behalf of all the 

women I wish all the best.’ 

 

 

2. De aanpak Positive Sisters inhoudelijk doorontwikkelen 
 

Dankzij de regelmatige evaluaties van onze projecten kunnen wij snel op actuele ontwikkelingen inspringen 

en ons blijven vernieuwen. Het werk van ShivA is dan ook altijd in beweging: 

 

A. De samenwerking in de zorgketen versterken  

ShivA beoogt jaarlijks één ziekenhuis toe te voegen aan haar netwerk van samenwerkende ziekenhuizen die 

peers aanvragen, dan wel de bestaande samenwerking met ziekenhuizen te intensiveren. In 2019 heeft ShivA 

haar samenwerking met het UMC in Utrecht, die in 2018 begonnen was, sterk weten uit te bouwen. Verder 

heeft ShivA in 2019 een bloeiende samenwerking opgebouwd met het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen en 

met het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Van deze 3 ziekenhuizen ontvangt ShivA inmiddels 

regelmatig aanvragen voor begeleiding door Positive Sisters (incidenteel ook Positive Brothers).  
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Eerste ervaring nieuwe samenwerkingspartner 

Het ziekenhuis in Enschede werkte nog niet samen met ShivA. Reden voor Liako om in 2019 bij het ziekenhuis 

op gesprek te gaan. Een eerste match volgt snel, met een Positive Sister die net haar certificaat heeft behaald. 

De hiv-consulente vertelt: ‘Het is voor ons wennen, maar we zien er absoluut de toegevoegde waarde van in. 

De vrouw die wij hebben doorverwezen was tot tranen geroerd na de ontmoeting met de Positive Sister. Ze 

was zo eenzaam in Nederland. Nu ze gekoppeld is, voelt ze zich niet meer zo alleen.’ 

 

B. Pilot 

Voor 2019 had ShivA de ambitie om met drie tot vijf ziekenhuizen een pilot op te starten, ter bevordering 

van integraal aanbod van formele en informele zorg aan migranten met hiv. Deze pilot was erop gericht: 

• met ziekenhuizen standaard als onderdeel van het behandelplan af te spreken dat alle nieuw geteste 

migranten consequent een Positive Sister aangeboden krijgen;  

• bij elke migrant(e) die gekoppeld wordt, op twee momenten (vóór aanvang en na één jaar) na te gaan 

hoe en in hoeverre het virus onderdrukt wordt en hoe het psychisch met deze migrant(e) gesteld is; 

• de resultaten van deze migranten te vergelijken met die van migranten in ziekenhuizen waar niet met 

Positive Sisters en Positive Brothers gewerkt wordt, om zo na te kunnen gaan welk medisch en welk 

sociaal maatschappelijk effect peer-to-peer support via de Positive Sisters en Positive Brothers op 

migranten met hiv heeft. 

Dit is zinvol voor evaluatiedoeleinden van het project, om de methodiek te verbeteren indien hier aanleiding 

toe bestaat, maar zeker ook in het kader van toekomstige onderhandelingen over financiële bijdragen van 

zorgverzekeraars die financieel gebaat zijn bij de resultaten van ShivA met deze aanpak. 

 

Onderzoeksaanvraag eind 2019 gehonoreerd  

Het AMC heeft een onderzoeks-aanvraag opgesteld die zij eerst bij het Aidsfonds en vervolgens bij ZonMW 

indiende. De aanvraag drong bij allebei tot de allerlaatste ronde door. Dat de aanvraag het uiteindelijk niet 

gehaald heeft, werd veroorzaakt door de geringe aantallen. Om een statistisch relevant verschil vast te 

kunnen stellen moet namelijk over meerdere jaren gemeten worden. Tot slot heeft het AMC een derde 

aanvraag gedaan, bij SKMS (Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten), gericht op 

kwaliteitsverbetering van zorg. Deze aanvraag is eind 2019 toegekend.  

De 22 ziekenhuizen die het AMC benaderd heeft met de vraag of ze willen meewerken, hebben hun 

medewerking toegezegd, ofwel door te willen werken met peer support via de Positive Sisters en Positive 

Brothers (12 ziekenhuizen) ofwel juist door als controleziekenhuis te fungeren (10 ziekenhuizen). Onze 

ambitie om in 2019 met drie tot vijf ziekenhuizen een pilot te starten, is daarmee sterk overtroffen. Wél is 

de start van de pilot later, vanwege het feit dat subsidietoekenning pas in derde instantie plaatsvond. 

 

C. Digitale leermodule voor hiv-verpleegkundigen: IZI   

Het aanbod vanuit de informele zorg wordt niet altijd effectief ingezet binnen de ziekenhuizen, zo is gebleken 

uit evaluaties die ShivA met de ziekenhuizen heeft uitgevoerd. Deels doordat hiv-consultenten onbekend zijn 

met het aanbod vanuit de informele zorg voor migranten met hiv; deels doordat zij niet goed weten hoe ze 

migranten kunnen motiveren. Daarom heeft ShivA het initiatief genomen om een bijscholing voor 

professionals te ontwikkelen en heeft collega-organisaties benaderd om hierin samen te werken. Allen 

hebben toegezegd, waarna ShivA, samen met Soa Aids Nederland, stichting Mara en Hiv Vereniging, het 

project IZI gestart is.  

Binnen het project IZI wordt een digitale module ontwikkeld die tot doel heeft de hiv-consulenten te 

informeren over het ruime aanbod dat binnen de informele zorg voor migranten met hiv bestaat, de hiv-

verpleegkundigen te motiveren dit aanbod actief in te zetten voor deze migranten en hen hiervoor tools aan 

te reiken. Door deze module is het mogelijk informele zorg aan meer migranten te bieden. Bovendien kan 
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deze zorg veel effectiever geboden worden. Soa Aids Nederland zal de digitale module 2020 uitvoerig 

promoten in het kader van haar Digitale Leerweken. 

 

D. Communicatie versterken 

Gebleken is dat bij zorgprofessionals en betrokken maatschappelijke initiatieven veel behoefte bestaat aan 

communicatiemateriaal. ShivA heeft daarom in 2019, in samenwerking met externe deskundigen, een 

communicatieplan ontwikkeld. Hierin heeft zij onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

communicatiedoelgroepen: zorgprofessionals, (potentiële) deelnemers en financiers.  

ShivA heeft ertoe besloten een tweetal films te produceren. Eén film gaat over de methodiek van ShivA en 

speelt in op de behoefte van de zorgprofessionals. De andere film is voor migranten met hiv bedoeld. Deze 

film, die laat zien wat Positive Sisters en Positive Brothers doen, heeft als doel de toeschouwer over de 

drempel te laten stappen en zich open te stellen voor support van een Positive Sister / Positive Brother.  

In 2019 hebben de samenwerkende organisaties een concept ontwikkeld, onderlinge afspraken gemaakt en 

is de fondsenwerving hiervoor opgestart.   

 

E. Internationale uitrol  

Uit onderzoek van ResultsInHealth is gebleken dat er wereldwijd geen aanpak bestaat die vergelijkbaar is 

met die van ShivA. ShivA overwoog daarom al langere tijd haar methodiek internationaal uit te rollen. Tijdens 

de Internationale AIDS Conferentie in juli 2018 hebben wij uitvoerig kunnen toetsen of er interesse bestaat 

vanuit het internationale veld. De internationale organisatie van de conferentie had ShivA namelijk gevraagd 

om als gastvrouw voor Afrikaanse (migranten)vrouwen uit de hele wereld op te treden en een workshop over 

het Positive Sisters project te geven.  

De internationale belangstelling voor het werk van ShivA in het algemeen en haar methodiek van peer-to-

peer support in het bijzonder was zeer groot, zo bleek uit de feedback die ShivA ontving naar aanleiding van 

enerzijds de workshop die zij tijdens de conferentie verzorgde en anderzijds het programma dat zij 

gedurende de gehele week aan bezoekers van haar networking zone aanbood.     

Aan de hand van de ervaringen van deelnemers in zowel Westerse landen als Afrika heeft ShivA daarom in 

2019 onderzocht in hoeverre uitrol van haar methodiek levensvatbaar is (voor wie, hoe, welke rol speelt 

ShivA, hoe ver gaat haar bemoeienis et cetera).   

 

Liako Lekhooa, naast teamlid van ShivA ook ervaringsdeskundige én Afrikaanse, is in 2019 voor een 

verkenning in Lesotho geweest. Zij heeft daar gesproken met kopstukken uit de gezondheidszorg en de 

politiek, mensen uit het werkveld en met vrouwen met hiv. Conclusie uit alle gesprekken is dat de aanpak 

van ShivA naadloos aansluit op de behoeften die men in Lesotho heeft. Daarom heeft ShivA een consultant 

in de arm genomen voor een nadere verkenning. Deze consultant, die haar sporen heeft verdiend als 

beleidsadviseur bij ResultsinHealth, heeft een activiteitenplan inclusief beslismomenten ontwikkeld, dat 

vervolgens binnen het bestuur van ShivA besproken en goedgekeurd is. 

Bij een internationale uitrol zal het overigens niet gaan om het uitvoeren van een peer-project door ShivA in 

Afrika, maar om het overdragen van de methodiek en expertise van ShivA aan professionals in Afrika (Train 

de Trainers), die vervolgens hun eigen project opbouwen, met ShivA in een adviserende rol. Als tot de 

internationale overdracht besloten wordt, zal ShivA zich dan ook als consultant laten inhuren door een 

ontwikkelingsorganisatie die al actief is in Lesotho. Een dergelijke samenwerkingsvorm betekent dat ShivA 

geen fondsen hoeft te werven. De lokale uitvoerder kan, na training vanuit ShivA, de methodiek van ShivA 

aan de lokale omstandigheden aanpassen en deze vervolgens implementeren. Een definitief besluit om dit 

project al dan niet te starten verwacht ShivA eind 2020 te kunnen nemen, nadat zij verder heeft onderzocht 

in hoeverre een dergelijke ontwikkelingssamenwerking met een lokale partner realistisch is.   
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3. Een duurzaam financieringsmodel voor de Positive Sister-interventie 
 

ShivA heeft vanaf het begin haar projecten volledig op basis van projectfinanciering uitgevoerd en het is altijd 

mogelijk gebleken om voor onze projecten financiering te vinden. ShivA is de fondsen bijzonder dankbaar 

voor de grote steun die zij steeds verleend hebben. Toch vormt de huidige vorm van financiering geen 

stabiele basis. Daarom is financiële verduurzaming noodzakelijk. Zodat ShivA een betrouwbare partner kan 

blijven voor andere professionele spelers in het hiv-veld, en haar methodiek duurzaam beschikbaar blijft voor 

deze spelers en de doelgroep. 

 

Sinds 2017 is met grote inzet gewerkt aan verduurzaming, zowel door de directeur en het bestuur van ShivA 

als ook door haar adviseurs. Resultaten hiervan zijn: 

• Inmiddels is de hele beroepsgroep overtuigd van de noodzaak van inzet van peers voor migranten.  

• Daarom wordt het proces van verduurzaming, dat in 2018 nog uitsluitend door ShivA getrokken werd, 

nu gezamenlijk gedragen door een kerngroep die bestaat uit vertegenwoordigers van ziekenhuizen, 

verzekeraars en partnerorganisaties1.  

• Het AMC heeft een onderzoeksvoorstel opgesteld teneinde na te gaan of de waarde van peer-begeleiding 

statistisch relevant te bewijzen is.  

• Nederlandse hiv-artsen en hiv-verpleegkundigen hebben peer-support in hun Toekomstvisie voor de 

periode 2017-2022 opgenomen.  

• De volgende stap is dat de inzet van peer-support in de landelijke behandelrichtlijn opgenomen wordt. 

Zodra dit het geval is, moeten ziekenhuizen hun hiv-zorg volgens deze richtlijn inrichten en wordt op 

naleving hiervan getoetst tijdens de HKZ-certificeringstrajecten van de ziekenhuizen.  

• Secretaris Generaal Ministerie van VWS, Erik Gerritsen, heeft ShivA zijn support toegezegd. Hij wil een 

bijeenkomst faciliteren (“whole system in the room”) om tot een oplossing te komen. Ter voorbereiding 

hierop initiëren wij gesprekken met ZN (Zorgverzekeraars Nederland).  

 

In het Kernteam zijn verschillende scenario’s besproken om de kosten van de inzet van peers structureel te 

dekken. Conclusie is dat financiering vanuit ziekenhuizen en zorgverzekeraars voor de korte en middellange 

termijn niet haalbaar is. Gezien deze uitkomst heeft ShivA inmiddels een aantal gesprekken gevoerd met 

financiers en heeft met hen gezamenlijk besloten om, voor de komende 10 jaar, een hybride 

financieringsmodel te ontwikkelen waaraan fondsen èn andere partijen (b.v. overheid, farmaceuten) 

deelnemen. De achtergrond van deze beslissing is dat het hele hiv-veld zich ervoor inzet dat er over 10-15 

jaar in Nederland geen nieuwe hiv-infecties meer bijkomen. Het werkdoel van het Aids Fonds is ‘naar 0 

nieuwe hiv-infecties in 2030’ (zie bijlage 1). Deze doelstelling is echter uitsluitend haalbaar wanneer ShivA 

alle migranten met hiv/aids in Nederland adequaat kan blijven begeleiden. 

 

  

 
1 Het Kernteam duurzame financiering informele zorg voor mensen met hiv/aids bestaat uit de volgende personen / organisaties: 

Febe Deug, manager nationale en internationale Programma's van Aidsfonds en SoaAids Nederland (voorzitter Kernteam); Marc 

van der Valk, internist-infectioloog AMC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van HIV-Behandelaren (NVHB); Godelieve de 

Bree,  internist-infectioloog en klinisch-immunoloog AMC, wetenschappelijk coördinator H-TEAM; Jeroen Crasborn, senior adviseur 

zorgstrategie bij Achmea; Ronald Berends, beleidsmedewerker Aidsfonds; Paul Oostveen, zorgeconoom, werkzaam als adviseur bij 

KplusV; Inga Mielitz, directeur ShivA.  

 



Stichting ShivA      Jaarverslag 2019 

16 | P a g i n a  
 

Hiv-consulent over Love 

‘Het is ongelooflijk wat ik zie aan die vrouw. In het begin liep ze helemaal in elkaar gekrompen. En nu is ze zo 

zelfverzekerd. En dat na een half jaar. Het is niet te bevatten wat die vrouw heeft meegemaakt en nog steeds 

meemaakt. Ze is onder valse voorwendselen naar Nederland gehaald, mishandeld, gedumpt toen bleek dat 

ze hiv heeft en nu is ze, omdat ze geen verblijfsvergunning heeft, huisslaaf bij een Nederlands gezin. Afgelopen 

zondag was ze in haar kerk en daar sprak een landgenote haar aan. Die vrouw vertelde dat de ex van Love 

overal rondbazuint dat ze hiv heeft. Weet je hoe Love daarop reageerde? Ze zei: ‘Dat klopt! En kijk eens hoe 

gezond ik ben. Weet je dat je heel oud kunt worden met hiv? En, by the way: bij die familie waar ik nu zit, blijf 

ik echt niet. I am a human being”.’ 
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POSITIVE BROTHERS 
 

Behaalde resultaten   

Aantal mannen in netwerk:     60 

Aantal mannen begeleid door geestelijk verzorger:   48 (gepland 40) 

Aantal deelnemers Online begeleiding:   36 

Aantal Mannendagen:     6 

Totaal aantal aanmeldingen Mannendagen: 108 

Aantal kandidaten Positive Brother training:   14    (gepland: 20) 

Aantal deelnemers Positive Brother training:   10    (gepland 10-13) 

Aantal gecertificeerde Positive Brothers na training:     7    (gepland 10-11) 

Aantal Matches: 

* Formeel gesloten via ziekenhuis: 

* Gesloten tijdens groepsbijeenkomsten: 

* Match-duo’s zonder training: 

  31    (gepland 12) 

    7 

  20 

    4 

 

Net als de Positive Sisters richten ook de Positive Brothers zich op seksegenoten met een Afrikaanse of 

Caribische achtergrond. Daarnaast ook op mannen uit voormalige Nederlandse koloniën in Azië (met name 

Indonesië) en landen in het Midden-Oosten. Het project Positive Brothers beoogt binnen drie jaar een 

netwerk op te bouwen onder migrantenmannen met hiv, de sterksten onder hen te trainen en de eerste 

matches te sluiten. De mannen worden begeleid door Edmund Owusu, een ervaren geestelijk verzorger met 

een Ghanese achtergrond, en trainer Marten Bos. Marten heeft ruime ervaring met trainingen voor mensen 

met diverse culturele achtergronden.  

 

Uit onze evaluatie blijkt dat het project heel goed aanslaat, zowel bij de doelgroep zelf, als ook bij de 

professionals die er naartoe verwijzen. 

Hoofddoelstelling voor het einde van de drie jaar projectduur was, dat de ziekenhuizen 60 mannen 

aangedragen zouden hebben, en dat 40 ervan daadwerkelijk in het project opgenomen zouden worden en 

begeleid zouden worden door een peer. De aantallen voor deelnemers hebben we na het tweede jaar al 

ruimschoots gehaald, namelijk met 1/3 overschreden: er zijn nu zelfs al 60 mannen actief binnen het project. 

Bovendien is er een hoog aantal matches actief, 31 in 2019, terwijl er 12 waren gepland. Wat wel opvalt is 

dat de methode van matching anders loopt dan verwacht. 

In dit hoofdstuk bespreken we de ontwikkelingen in 2019 en de behaalde resultaten. 

 

A. Professionele individuele begeleiding en netwerk uitbouwen  

Het project bevindt zich in de opbouwfase. Het netwerk dat de geestelijk verzorger van ShivA vanaf 2018 

steeds verder uitbouwt, groeit snel want de ziekenhuizen verwijzen bijna wekelijks nieuwe mannen door 

naar ShivA. Door de fase van het project heeft de geestelijk verzorger in 2019 nog grotendeels de individuele 

begeleiding van de mannen gedaan. Individuele begeleiding kost ca. 45 uur per man per jaar. De geestelijk 

verzorger heeft ca. 30% van zijn tijd aan individuele begeleiding besteed. De begeleiding duurt in veel 

gevallen meerdere jaren bij deze doelgroep.  

Individuele begeleiding is er in eerste instantie op gericht, het persoonlijke en maatschappelijke welzijn van 

de mannen te verbeteren. Daarnaast zorgt individuele begeleiding voor medische vooruitgang, de mannen 

worden immers therapietrouw(er) en daardoor gezonder. Een derde beoogd effect van individuele 

begeleiding is dat hierdoor een kweekvijver ontstaat waaruit we toekomstige Positive Brothers kunnen 

vissen. Naar schatting zullen twee tot drie op de tien begeleide mannen geschikt blijken om tot Positive 

Brother getraind te worden. 
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1 + 1 = 3 

Via de Hiv Vereniging komt Edmund in contact met Souleymane, een man uit West-Afrika. Het isolement 

waarin Souleymane leeft, wordt mede veroorzaakt door de taalbarrière: hij spreekt wel Frans maar geen 

Engels. Edmund koppelt Souleymane voorzichtig aan Daouda, een Positive Brother die psychische problemen 

kent en die Edmund om die reden intensief begeleidt. De verandering sindsdien is groot: Souleymane is dankzij 

de match uit zijn isolement gekomen. Ook met Daouda gaat het sindsdien veel beter. De verantwoordelijkheid 

voor een landgenoot blijkt een uiterst positief effect op hem te hebben. 

 

B. Digitale ondersteuning  

De geestelijk verzorger heeft een WhatsApp groep in het leven geroepen, waarop hij constant in contact 

staat met de mannen. Hij houdt de Whatsapp profielen van de mannen in de gaten en in de whatsappgroep 

communiceren mannen zeer actief met elkaar. Hierdoor ondersteunen zij elkaar en heeft de geestelijk 

verzorger in beeld hoe het met de mannen gaat en kan hij direct contact opnemen met een man, bijvoorbeeld 

bij het signaal dat een man suïcidaal is. In totaal bedraagt de tijdsbesteding voor de digitale ondersteuning 

naar schatting 4 uur per week.  

De deelnemende mannen hebben een aanzienlijke persoonlijke groei doorgemaakt en vertrouwen 

gewonnen, zowel in zichzelf als in hun toekomst. Zij hebben hun isolatie doorbroken; er zijn mannen die 

verantwoordelijkheid hebben genomen voor anderen en velen hebben dankzij het project hun medische 

behandeling serieus opgepakt. 

  

C. Groepsbijeenkomsten organiseren  

Als volgende stap organiseert ShivA groepsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn waardevol vanwege het 

onderlinge contact en ondersteuning tussen de mannen, het empowerment dat ervan uit gaat, een 

informatief element en het speelse karakter van deze bijeenkomsten. Ook bieden de groepsbijeenkomsten 

een goede gelegenheid om toekomstige Positive Brothers te selecteren.  

In 2019 hebben 6 groepsbijeenkomsten plaatsgevonden: 

• 2 februari, met als thema “Vertrouwen in medicatie en in het leven”, 18 aanmeldingen;  

• 29 juni met als thema “Gezond leven, ontspannen en bewegen”, 16 aanmeldingen;  

• Een zomers uitstapje op 3 augustus, 19 aanmeldingen; 

• 26 oktober met als thema “Openheid naar mensen, relaties en arts/verpleegkundige”, over 

vertrouwen in anderen, 15 aanmeldingen; 

• 30 november Wereld Aids Dag in Theater Carré, 21 aanmeldingen;  

• 21 december met als thema “Op weg naar 2020” en centrale vragen: Hoe beleefde je 2019? En wat 

zijn je verlangens, hoop, angst in 2020? 19 aanmeldingen.  

Als duidelijk verschil met de vrouwen merken we dat de mannen veel sneller naar groepsbijeenkomsten 

komen. De drempel om naar de groep te 

gaan lijkt voor hen dus aanzienlijk lager 

dan voor de vrouwen. Daar staat 

tegenover dat we bij de mannen juist een 

hogere drempel constateren voor één-op-

één begeleiding. Zodra tijdens 

groepsbijeenkomsten het gesprek op gang 

komt, is er sprake van veel openheid. Er is 

in korte tijd dan ook een vast vertrouwen 

ontstaan tussen de mannen. Het is een 

opluchting voor ze om open te kunnen 
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spreken over hiv, medicatie, relaties, toekomst et cetera. De geestelijk verzorger besteedt er veel zorg aan 

dat in de groep geen hiërarchieën ontstaan, ongeacht of een man Positive Brother is of niet en ongeacht of 

de man homo, biseksueel of hetero is. Dit ontbreken van barrières is iets dat door collega-organisaties in 

Nederland als onmogelijk beschouwd werd, omdat dit in herkomstlanden onmogelijk is. We zijn hier dus 

blij mee en trots op.  

Mede dankzij de groepsbijeenkomsten hebben de mannen ook contact met elkaar buiten de bijeenkomsten 

om. Vaak komen ze samen naar de groepsbijeenkomsten toe. Ze beschouwen elkaar echt als familie. 

 

D. Werving en training van Positive Brothers  

Aangezien het project met de vrouwen al zo lang loopt, waren we ons er niet meer van bewust hoe veel tijd 

en energie nodig zijn om migranten klaar te stomen voor deelname aan een vrijwilligerstraining. Pas na een 

uitgebreid empowerment-traject kun je immers mannen uit de groep selecteren die geschikt zijn als peer. 

Het empowerment is dus een noodzakelijke stap voordat de mannen getraind kunnen worden en voordat er 

matches gesloten kunnen worden. Uit de deelnemers aan het project heeft ShivA 10 sterke kandidaten 

geselecteerd waarvan 7 mannen de training met succes hebben afgerond.  

Bij deze Positive Brothers gaat het grotendeels om hoogopgeleide mannen, uit een gemengde groep wat 

betreft seksuele geaardheid: drie kwart van hen is hetero; één kwart homo of biseksueel. De mannen zijn 

enthousiast en enorm gemotiveerd. De training van de Positive Brothers 2019 heeft plaatsgevonden op 2 

maart, 23 maart, 6 april, en het weekend van 10 t/m 

12 mei. Voor deze Positive Brothers training is het 

trainingshandboek van de Positive Sisters 

aangepast aan de specifieke behoeften van de 

mannen.  

In het concept wordt steeds een drieslag gemaakt: 

• de mannen ervaren empowerment, begeleiding 

en informatieverstrekking over hiv; 

• ze reflecteren op wat dit met hen doet; 

• ze leren de methodiek en oefenen om zo zelf 

een ander te empoweren, te begeleiden en te 

informeren. 

 

E. Mannen matchen en matches begeleiden  

Metamorfose 

In het jaarverslag van 2018 vertellen we het verhaal van Baba, die helemaal wanhopig om 3 uur ’s nachts een 

email naar Edmund stuurt met als onderwerp: ‘Please help me if you can’. In 2019 werd hij Positive Brother 

en ontving Edmund een email van een hiv-verpleegkundige die Baba in de rol van Positive Brother bij haar 

patiënt had meegemaakt. Zij schrijft dat Baba ‘van grote waarde kan zijn voor iedereen die hem als Positive 

Brother krijgt’!   

 

We constateren duidelijke verschillen in gedrag en voorkeuren tussen de mannen en de vrouwen. Het 

verschil zit vooral in de volgorde match en deelname aan groepsbijeenkomsten. Terwijl de vrouwen als eerste 

stap een Positive Sister accepteren met wie ze lange tijd onder vier ogen contact houden en pas veel later 

naar een groepsbijeenkomst durven komen, is het bij de mannen juist andersom. De mannen blijken een 

hogere drempel te ervaren voor één-op-één begeleiding dan de vrouwen. Maar naar de mannendagen 

komen ze zonder schroom.  
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Door die drempel heeft het de voorkeur om de peer-begeleiding bij de mannen juist in de groep, dus meer 

low-profile te laten ontstaan. Edmund speelt hierop in door voorafgaand aan een groepsbijeenkomst met de 

beoogde Positive Brother af te stemmen, die de te begeleiden man vervolgens tijdens een 

groepsbijeenkomst benadert. Matching gebeurt bij de mannen vaak dus in een meer informele setting plaats 

en minder via de ziekenhuizen. Via deze route zijn in 2019 maar liefst 20 matches gesloten. Het contact 

houden loopt ook meer via de groep: tijdens de bijeenkomsten en de constante activiteiten in een App-groep.  

 

Spannende match 

Positive Brother Akiki, voormalig topmilitair in een Afrikaans land, heeft zijn leven lang in een mannenwereld 

gewerkt. ShivA matcht hem aan Sanyu, die vanwege zijn homoseksualiteit uit hetzelfde Afrikaanse land 

gevlucht is. De match is spannend: kunnen deze beide mannen wel begrip opbrengen voor elkaars zo 

uiteenlopende achtergrond? 

Uiteindelijk wordt deze match tussen Akiki en Sanyu, mede dankzij de intensieve begeleiding van Edmund, 

een van de beste matches. De mannen komen altijd samen naar de groepsbijeenkomsten en zijn 

onafscheidelijk. Beiden hebben veel geleerd: Sanyu weet inmiddels dat niet iedereen uit zijn thuisland hem 

veroordeelt om het feit dat hij homo is; Akiki heeft dankzij de match met Sanyu begrip gekregen voor de 

kwetsbaarheid van homomannen uit zijn geboorteland. 

 

Naast de formele ziekenhuis-koppelingen en de koppelingen via de mannengroep, sluit Edmund bij de 

mannen ook nog match-duo’s tussen mannen die beiden (nog) geen gecertificeerd Positive Brother zijn, 

bijvoorbeeld als blijkt dat twee mannen uit eenzelfde AZC komen, één van hen niet alleen durft te reizen en 

de ander hem daarbij dus prima kan ondersteunen. Hieronder een voorbeeld: 

 

Uit de schuilhoek  

Bonti en Chiemeka wonen in hetzelfde AZC. Ze kennen elkaar niet, maar worden door het ziekenhuis allebei 

naar ShivA verwezen. Geestelijk verzorger Edmund begeleidt hen apart en nodigt hen uit voor een community-

dag. Bonti durft echter niet alleen te reizen, zo heeft hij na lang aarzelen aan geestelijk verzorger Edmund 

bekend.1 Edmund wil daarom regelen dat de mannen elkaar in hun eigen omgeving ontmoeten om vervolgens 

samen te reizen. Op het afgesproken tijdstip komt Bonti niet opdagen. Althans: hij is er wel, maar zonder dat 

Chiemeka hem kan zien. De daaropvolgende uren bellen Bonti en Chiemeka afwisselend met Edmund. Met 

zijn geloof in de moed van Bonti geeft Edmund hem uiteindelijk het zelfvertrouwen om uit zijn schuilhoek te 

komen en op Chiemeka af te stappen, die trouw is blijven wachten. De volgende dag verschijnen de twee 

mannen samen bij de community-dag en zijn sindsdien onafscheidelijk. 

 

De begeleiding van iedere match is tijdsintensief. Enerzijds gezien de fase van het project; anderzijds omdat 

de omstandigheden waarin de mannen zich bevinden, complex zijn. Het succes van een match berust op een 

goede aansluiting qua cultuur, religie en taal, opleidingsniveau, familiesituatie en migratie-ervaringen.   

 

F. Workshop tijdens Wereld AIDS dag op 29 november 2019   

Tijdens het Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks / Wereld AIDS dag 2019 organiseerde ShivA in de Beurs van 

Berlage een workshop ‘Taboe en vertrouwen: HIV onder Afrikaanse mannen’. In principe stond deze 

workshop, die gericht is op kennisoverdracht, pas voor het derde projectjaar van de Positive Brothers 

gepland, maar inmiddels had het project zó veel interesse gewekt bij partnerorganisaties dat ShivA op hun 

verzoek deze workshop al in het tweede jaar van het project aangeboden heeft.   

 
1 Zie voor het indrukwekkende verhaal van Bonti’s moed het jaarverslag 2018 van ShivA (‘Brother, one day…’)  
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De workshop, bedoeld voor professionals zoals hiv-verpleegkundigen en artsen, werd gegeven door drie 

Positive Brothers, geestelijk verzorger Edmund Owusu en trainer Marten Bos. Met 36 deelnemers werd de 

workshop zeer goed bezocht. Na afloop gaven de deelnemers te kennen dat zij onder de indruk waren dat er 

een methodiek is die werkt en waar de mannen ook nog eens enthousiast over zijn. Binnen de formele zorg 

is men, naar eigen zeggen, niet in staat die aandacht aan patiënten met hiv te besteden zoals de Positive 

Brothers dat doen. 

 

Samenvatting Jaarrekening  
 

De uitgebreide jaarrekening van Stichting ShivA publiceren wij gelijktijdig met dit inhoudelijk jaarverslag. U 

ontvangt het persoonlijk of u kunt het vinden op de website van ShivA. Graag geven wij hier een korte 

samenvatting.  

De opbrengsten 2019 bedroegen € 270.000, 8% lager dan de begroting. De kosten 2019 bedroegen €277.000, 

6% lager dan de begroting. Het tekort ad € 6.759 wordt onttrokken aan de continuïteitsreserve en de 

bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering.  

De lagere opbrengsten hebben te maken met uitgestelde activiteiten die in 2020 plaats zullen vinden, met 

name voor de Positive Brothers, en met het verder ontwikkelen van de samenwerking in de keten en de 

communicatie rondom migranten zelfredzaamheid.  

De lagere kosten ten opzichte van de begroting zijn te herleiden naar de bovengenoemde activiteiten voor 

het project migranten zelfredzaamheid. Bij Empowerment is echter € 6.000 meer aan kosten gemaakt dan 

begroot op alle activiteiten: retraites, individuele en digitale begeleiding, en materiële nood.  

De financiële situatie van ShivA per 31 december 2019 is gezond. De continuïteitsreserve biedt dekking voor 

9,4 maanden (streefwaarde maximaal 18 maanden). De vooruitzichten voor 2020 laten een groei van 37% 

ten opzichte van 2019 zien. 

 

Balans per 31 december 2019     
bedragen in €     

 31-dec-19  31-dec-18  
Activa     

     
Vorderingen 37.908  98.377  
Liquide Middelen 182.447  122.985  

     
Totaal Activa 220.356  221.361  

     
Passiva     
     
Reserves     
Continuïteitsreserve 128.360  132.989  
Bestemmingsreserves:     

Deskundigheidsbevordering 15.649  17.780  

 144.010  150.769  
Schulden     

     
Kortlopende schulden 70.318  42.134  
Overige schulden 6.028  28.458  

     
Totaal Passiva 220.356  221.361  

     

     

https://www.shiva-positief.nl/images/2019_Jaarrekening_ShivA_.pdf
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Staat van baten en lasten over 2019    

     

 Realisatie Begroting Realisatie  

 2019 2019 2018  

Baten     
Opbrengsten 270.269 293.849 289.383  

     

Lasten     

     
Activiteitenkosten     

     
Migranten zelfredzaamheid 226.836 249.650 209.801  
Empowerment 50.192 44.199 54.455  

      
Totaal kosten 277.028 293.849 264.256  

     
Resultaat -6.759 0 25.127  

     
Resultaat verdeling     
Continuïteitsreserve -4.628  20.127  
Bestemmingsreserves:     

Deskundigheidsbevordering -2.131  5.000  

 -6.759  25.127  
 

 

Organisatie 
 

De organisatie van ShivA groeit. Dat biedt meer mogelijkheden, maar leidt ook tot nieuwe behoeften. Zoals 

ook in de Inleiding van dit jaarverslag vermeld, is geestelijk verzorger Edmund Owusu in 2019 bij ShivA in 

vaste dienst gekomen. Edmund besteedt sindsdien vier dagen per week aan de Positive Brothers. Hierdoor 

heeft dit project het afgelopen jaar een hoge vlucht genomen.  

In 2019 heeft ShivA twee plekken beschikbaar gesteld voor kortdurende stages aan de PThU, de Protestants 

Theologische Universiteit. Daarnaast zijn in 2019 twee langdurige stageplekken gecreëerd voor voormalige 

deelneemsters aan het project Positive Sisters. Beiden hebben een traject met een jobcoach doorlopen en 

zijn een professionele coach- en counseling-opleiding begonnen. Stagiaires bij ShivA werden zij om ervaring 

op te doen, bij wijze van waardevolle aanvulling op hun opleiding om zelf professioneel coach te worden. Tot 

slot is in 2019, ter ondersteuning van de directeur, een beleidsmedewerkster aangenomen die begin 2020 

bij ShivA van start gaat voor 20 uur per week. 

 

Wie is ShivA? 

 

Het team 

Het team van ShivA bestaat uit zeer bevlogen medewerk(st)ers die zich met hart en ziel inzetten voor het 

welzijn van mensen met hiv/aids. In 2019 bestond het team uit (van links naar rechts op de volgende pagina):  
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▪ Inga Mielitz: initiatiefneemster en directeur van 

Stichting ShivA, werkzaam als geestelijk verzorgster en 

manager van de gehele organisatie – 30 uur per week. 

▪ Edmund Owusu: geestelijk verzorger - 8 uur vrijwilliger 

per week, m.i.v. oktober 2019 29 uur p/w in dienst.  

▪ Everdien Hagen: geestelijk raadsvrouw – 15 uur p/w. 

▪ Liako Oude Lansink-Lekhooa: counselor – 16 uur p/w.  

 

Ondersteunend:  

▪ Annemarieke Blom: management – 8 uur per week, freelance basis. 

▪ Marten Bos: trainer – freelance basis. 

▪ Petra van Straaten: tekstschrijver en organisator evenementen – freelance basis. 

 

Het bestuur  

Eind 2019 bestond het bestuur uit:  

▪ Voorzitter Hannie Treffers: De voorzitter van ShivA heeft ruim 40 jaar werkervaring binnen de 

Zorgsector. De laatste 10 jaar was zij directeur bij Vilans, waar zij in september 2018 met pensioen is 

gegaan. Nog steeds is zij actief in diverse toezichthoudende functies. Als voorzitter van ShivA zet Hannie 

Treffers zich vooral in voor de toekomstbestendigheid van ShivA. 

▪ Penningmeester Loïc Aballéa: De penningsmeester van ShivA is werkzaam als (business) controller bij 

Amerpodia, voorheen onder andere bij het Aidsfonds - STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland.  

▪ Secretaris Kees Neefjes: De secretaris van ShivA werkt als beleidssecretaris, journalist en 

theaterregisseur. Als vrijwilliger was hij betrokken bij onder meer de organisatie van de Aids Memorial 

Day. 

▪ Algemeen bestuurslid Ria Heus: Algemeen bestuurslid Ria Heus was tien jaar directeur van Stichting 

Fonds NutsOhra, een fonds dat projecten in de gezondheidszorg financieel ondersteunt. Vanuit deze 

functie kwam zij in aanraking met ShivA. Na haar pensionering is zij toegetreden tot het bestuur van 

ShivA. Ria Heus heeft de personeelszaken van ShivA in haar portefeuille. 



 

 

 Bijlage 

Bijlage 1 Doorkijk naar 2030 

 

 
 

MOTTO AIDSFONDS: NAAR 0 NIEUWE HIV-INFECTIES IN 2030 
 

• In Nederland daalt het aantal nieuwe hiv-infecties, van 1.100 in 2012 naar 750 in 2017.  

• Bijna alle mensen die zijn gediagnosticeerd worden behandeld en hebben het hiv-virus 
effectief onderdrukt (96%).  

• Zij hebben daardoor een goed gezondheidsperspectief en kunnen het virus niet langer 
overdragen aan anderen. Zelfs niet bij onbeschermde seks.  

• Nieuwe toepassingen maken mogelijk om het aantal nieuwe hiv-infecties nog veel verder 
terug te dringen: 
* PrEP (preventieve medicatie die hiv-infectie voorkomt) 
* Testen die hiv al enkele weken na infectie kunnen aantonen, waardoor zeer vroeg kan 
worden gestart met behandelen. Dat geeft betere gezondheid en voorkomt dat het virus 
in het vroege, zeer infectueuze stadium van de infectie kan worden overgedragen aan 
anderen.  
* Geslaagde experimenten met medicatie via injectie 1x per maand of per twee maanden. 
Dit voorkomt therapieontrouw. 

• Minder stigma leidt tot bereidheid zich te laten testen, in zorg te gaan en op behandeling 
te gaan en blijven. Mensen met hiv kunnen zelf laten zien dat je ondanks hiv een in alle 
opzichten gezond en volwaardig leven kunt leven.  

• Niet alleen medische zorg, maar ook zorg die mensen helpt om hiv een plek te geven in 
hun leven, voorkomt dat zij in een isolement vervallen en geeft hen sociale en 
psychosociale steun. Peer-begeleiding is een effectieve methodiek hiervoor. 

 

 


