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“ShivA is een familie  waar je ontdekt dat je niet alleen bent, waar je kunt 

groeien, waar je jezelf mag zijn, en waar van je gehouden wordt en waar 

je ook de anderen hetzelfde kan geven als wat je ontvangt.” (deelnemer)   
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VOORWOORD  
 
ShivA bestaat 20 jaar! Een heel bijzonder tijdperk waarin ShivA een netwerk heeft op kunnen bouwen van 
vrijwilligers, samenwerkingspartners en teamleden die samen met hart en ziel steun geven aan mensen met 
hiv. Die 20 jaar hadden we graag samen gevierd in 2021, maar het echte feest is als gevolg van de corona-
crisis uitgesteld naar 2022. Want ook 2021 werd voor ons allen gekenmerkt als het tweede coronajaar. Toch 
konden wij door gaan met ons werk, het ondersteunen van mensen met hiv. De vragen bleven onverminderd 
komen, er waren zelfs meer vragen, zorgen en noodsituaties die gesignaleerd werden. We bleven mensen 
met elkaar in contact brengen en konden zo door gaan met het steunen van mensen die leven in onzekerheid 
en eenzaamheid. De geestelijk verzorgers van ShivA stonden klaar voor al deze vragen en verbonden peers 
aan lotgenoten. ShivA heeft hard gewerkt aan het behouden van vrijwilligers en dat is heel goed gelukt. Ik 
zag hierin dat de passie voor het werk niet werd gedoofd, ondanks de vermoeidheid door de flexibiliteit die 
steeds weer opgebracht moest worden. Er zijn bergen werk verzet: dank aan het team en alle vrijwilligers 
voor hun inzet.  
 
Mooie ontwikkelingen  
In dit Jaarverslag leest u over hoe we invulling gaven aan ons werk in 2021. Voor het eerst gingen de Positive 
Sisters en Brothers deelnemen in een gezamenlijk project: Programma P*E*E*R*S voor Migranten met 
hiv/aids. Als bekroning op hun werk, werden de Positive Sisters en Positive Brothers genomineerd voor de 
koninklijke onderscheiding Appeltje van Oranje. Het Vangnet en de Retraite kregen in 2021 een bijzondere 
invulling waarover u alles kunt lezen in het tweede deel van dit verslag.  
In 2021 zijn de eerste gesprekken gevoerd en stappen gezet om een alliantie te vormen waarin de 
belangrijkste hiv-community-organisaties die zich richten op de informele zorg, waaronder de Hiv Vereniging, 
ShivA en Mara de krachten bundelen. Voor het eerst in de geschiedenis van ShivA is de organisatie voor een 
deel gefinancierd uit overheidsgelden. Dat is mogelijk gemaakt door het RIVM, vanaf 2021 is ShivA een 
officiële partner van het RIVM. Ook de bijdrage van drie grote farmaceuten aan het werk van ShivA is een 
waardevolle ontwikkeling voor onze organisatie. Tot slot zijn wij blij met de kennis en kunde die de komst 
van Miriam Elderhorst met zich mee brengt in de functie van staf- en beleidsmedewerkster.  
 
Bedankt samenwerkingspartners! 
Wij zijn alle fondsen en donateurs - groot en klein - bijzonder erkentelijk en dankbaar voor hun financiële 
ondersteuning aan ShivA. Zonder u is het niet mogelijk om alle doelstellingen te behalen die wij ons stellen 
in het steunen van mensen met hiv. Ons werk zou evenmin mogelijk zijn geweest zonder de uitstekende 
samenwerking met het – alsmaar groeiende - netwerk van samenwerkingspartners in 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.  
 
Ik wens u veel plezier met het lezen over dit bewogen jaar van ShivA en wil u bedanken voor uw 
betrokkenheid. 
 
Namens het bestuur,  
Hannie Treffers, Voorzitter Stichting ShivA 
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ACTIVITEITEN SHIVA IN 2021 

Programma P*E*E*R*S voor Migranten met hiv/aids: 

Participatie*Empowerment*Eigenwaarde*Reproductieve &*Seksuele gezondheid 

 
Met ingang van 2021 zijn de activiteiten van de Positive Sisters en de Positive Brothers samengebracht in het 
programma ‘P*E*E*R*S voor migranten met hiv/aids’. Dit programma richt zich op de meest kwetsbare 
groep mensen met hiv/aids, namelijk Afrikaanse en Caraïbische  migranten. Een meerderheid is als 
vluchteling(e) uit oorlogsgebieden gekomen – waarvan een deel thuislozen zonder verblijfspapieren – en 
heeft ernstige gezondheidsproblemen en problemen rondom acceptatie, stigma en behandeling van 
hiv/aids. Het programma omvat tien jaren. Dit verslag betreft het eerste jaar. Voor we ingaan op de specifieke 
activiteiten voor Positive Brothers en Positive Sisters beschrijven we eerst ontwikkelingen die voor zowel 
Brothers als Sisters gelden.  
 
Bijdrage ShivA aan nul nieuwe hiv-infecties in 2030    
Het Nederlandse hiv-veld heeft zich ten doel gesteld dat in 2030 geen nieuwe hiv-infecties meer plaatsvinden 
in Nederland. Een substantieel deel van de mensen met hiv/aids in Nederland is migrant. Bovendien is 
gebleken dat juist de groep niet-westerse migranten aanzienlijk minder therapietrouw is dan andere mensen 
met hiv/aids 1 . ShivA is internationaal erkend als expert in het succesvol bereiken en begeleiden van 
migranten met hiv/aids. De effectiviteit van haar aanpak met peers is vastgesteld door het gerenommeerde 
onderzoeksinstituut ResultsinHealth2. Met het P*E*E*R*S programma speelt ShivA hiermee een cruciale rol 
in het bereiken van deze doelstelling van het hele hiv-veld.  
In dit kader had ShivA zich pre-corona ten doel gesteld het aantal deelnemers in P*E*E*R*S behoorlijk op te 
schroeven: voor de periode 2021-2025, elk jaar een instroom van 20% nieuwe deelnemers in het programma 
en een uitstroom van 10% deelnemers die de doelstelling heeft bereikt 3. Tijdens het tweede corona-jaar 
hebben wij onze doelstelling bijgesteld naar een gelijkblijvend aantal deelnemers aan het programma in 
2021. Uiteindelijk was er sprake van een groei van 4%. 
 
Nominatie Appeltje van Oranje  
De Positive Sisters en Brothers zijn in 2021 genomineerd voor de koninklijke prijs: Appeltje van Oranje! 
Appeltjes van Oranje reikt het Oranje Fonds ieder jaar uit aan drie sociale projecten die op succesvolle wijze 
verschillende groepen mensen verbinden en ervoor zorgen dat zij weer meedoen in de samenleving. Van 
maar liefst 233 initiatieven die meededen aan de verkiezing voor de Appeltjes van Oranje 2021, behoorden 
de Positive Sisters en Brothers tot de 12 finalisten. 
1 juni 2021 is Positive Sister Liako te gast geweest op Paleis Noordeinde. Daar heeft ze met Koningin Máxima 
en Koning Willem-Alexander gesproken over haar waardevolle werk voor ShivA als Positive Sister en als 
professional. Waardevol voor andere vrouwen die, net als Liako, hiv positief zijn; waardevol voor de kinderen 
van die vrouwen. Maar vooral ook waardevol voor onze samenleving. Koningin Maxima en Koning Willem-
Alexander toonden veel belangstelling voor hetgeen Liako hen vertelde over haar werk en dat van de andere 
Positive Sisters en Brothers. Zelfs in het interview dat Matthijs van Nieuwkerk ter ere van haar 50e verjaardag 
met koningin Máxima had, is het werk van de Positive Sisters en Brothers ter sprake gekomen: Matthijs sprak 
over hen als “Rolmodellen voor migranten of mensen met hiv”. 
De drie Appeltjes zijn dan wel naar andere initiatieven gegaan, maar de aandacht van de Koning en de 
Koningin voor het werk van de Positive Sisters en Brothers vormt de ultieme erkenning voor onze Positive 
Sisters en Brothers en het bijzondere werk dat zij doen. Daar zijn we ongelooflijk trots op! 

                                                           

 
1 In 2014 werden ongeveer 1000 nieuw gediagnostiseerde hiv-infecties geteld in Nederland. Van de nieuw gediagnostiseerden was 
70% niet afkomstig uit Nederland: 41% kwam uit Sub-Sahara Afrika, 10% uit Zuid-Amerika (waaronder Suriname) en 5% uit het 
Caribisch gebied (waaronder de Nederlandse Antillen en Aruba (Stichting Hiv Monitoring 2014). 
2 Zie: ResultsinHealth (2013): Report of the Evaluation of ShivA’s Positive Sisters project. Retrieved from The Netherlands; 
ResultsinHealth (2013): Annex 2 and 3 of the Report of the Evaluation of ShivA’s Positive Sisters project 
3 Beleidsplan Migrantenprogramma 2021-2025, pag. 5 

 



Stichting ShivA      Jaarverslag 2021 

 

5 
 

Collega Liako Oude Lansink op paleis Noordeinde  
 
Activiteiten doorzetten ondanks het tweede corona-jaar  
Gezien de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de gevolgen die dit heeft gehad voor ons werk, was ook 2021 
geen normaal jaar voor ShivA. Met de nodige inzet en aanpassing waar noodzakelijk en relevant, is het ons 
gelukt om alle activiteiten uit te voeren zoals gepland. Een belangrijke reden om activiteiten ondanks 
verzwaarde omstandigheden door te laten gaan is, dat de nieuwe pandemie COVID-19 diep ingrijpt in de 
emoties en het leven van de mensen van de vorige pandemie: AIDS. Dus de mensen waar wij mee werken. 
Deze nieuwe pandemie brengt pijnlijke en traumatische herinneringen naar boven. Herinneringen aan de 
angst na de hiv-diagnose, maar ook nieuwe angsten: over de beschikbaarheid van zorg, over de 
beschikbaarheid van hiv-medicatie; onzekerheid of mensen met hiv/aids extra risico’s zouden lopen bij een 
corona infectie, mogelijke complicaties die een vaccin kan opleveren, etc. Daarnaast raakten veel mensen 
hun baan en daarmee hun inkomen kwijt en leidden de restricties op fysiek contact tot verzwaring van toch 
al aanwezige eenzaamheid en psychische problemen. Zeker voor de vele ongedocumenteerden die geen 
beroep kunnen doen op overheidsprogramma’s was dit rampzalig. Als zij vervolgens door de extra stress hun 
hiv-medicatie niet trouw innemen, dan is dit levensbedreigend. De relevantie en de noodzaak van ons werk 
is hiermee nog duidelijker geworden. 
Vandaar dat ShivA voortdurend de afweging heeft gemaakt: gezien COVID-19, wat is het risico op corona-
infecties als we een bepaalde activiteit door laten gaan? Wat zijn de risico’s als we de activiteit niet door 
laten gaan, gezien de impact van COVID-19 op mensen die toch al kwetsbaar en eenzaam zijn?  
 
“I've just had a day shared with the Positive Brothers. A place where likeminded people come together to be 
educated, informed but most especially share their stories and support one another. Just like other programs 
of ShivA I've attended, I left filled with lots of smiles, inner peace and the feeling one has, when being with 
loved ones. In Positive Brothers I've found my tribe, I can be totally me. Thank you ShivA. I don't stand alone.” 
 
Groepsbijeenkomsten 
De geplande Community-dagen en -weekenden hebben allemaal doorgang gevonden. Met aanpassing van 
data en groepsgrootte, en inachtneming van alle Covid-19 maatregelen, konden we de veiligheid 
waarborgen. Onze ervaring uit eerdere jaren is, dat het niet alle deelnemers die zich aanmelden ook lukt om 
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op de dag zelf te komen. Nu was het aantal deelnemers soms zelfs hoger dan het aantal aanmeldingen. Onder 
hen was bovendien een hoger percentage mensen die voor de éérste keer de stap waagde om andere 
mensen met hiv te ontmoeten. Dit laat de enorme behoefte aan verbinding en onderlinge steun zien, waarin 
ShivA op deze manier heeft kunnen voorzien. 
 
Matches: ondanks COVID-19 een groei van 17% 
De mogelijkheden bij onze partners in de ziekenhuizen om mensen aan te melden voor nieuwe matches 
bewogen mee met de golven van corona: als de cijfers daalden, ontvingen wij nieuwe aanvragen uit het hele 
land, maar zodra de cijfers stegen, was er bij hen geen ruimte meer. Het lukte hen vaak niet om de 
voorbereide matches daadwerkelijk te laten starten. Peer en ‘maatje’ ontmoeten elkaar de eerste keer 
immers in het ziekenhuis, in het bijzijn van de hiv-verpleegkundige. 
In 2021 konden wij daarom minder nieuwe matches starten (46) dan in pre-coronajaar 2019 (63). Daar staat 
tegenover dat door de impact van COVID-19, mensen in de al lopende matches behoefte hadden aan 
intensiever en langduriger begeleiding. Op verzoek van de ziekenhuizen hebben wij daarom in 2021 lopende 
matches niet afgesloten, maar alle begeleidingen voortgezet. In 2021 liepen in totaal 157 matches tussen 
Positive Sisters/Brothers en lotgenoten, gesloten door ShivA zelf, vergeleken met 134 matches in 2020. Een 
groei van 17%. Daarnaast steeg het totaal aantal matches inclusief matches gemaakt op eigen initiatief van 
de peers van 354 in 2020 naar 381 in 2021. 
 
Hiv-verpleegkundige: “Ik heb MaryAnn1 gesproken en gehoord dat ze juist nu tijdens corona goed contact 
heeft met Angel, haar Positive Sister. MaryAnn is erg blij. Wat ontzettend fijn dat dit zo’n goede match is. Ik 
had best wat zorgen over MaryAnn! Dank jullie wel. Hier word ook ík heel blij van.” 
 
Coaching en scholing vrijwillig/st/ers 
COVID-19 betekende voor de Positive Sisters en Brothers,  dat zij veel meer energie nodig hadden om zichzelf 
en de mensen die zij begeleiden op de been te houden. Des te meer omdat de formele zorg minder tijd 
beschikbaar had voor mensen met hiv (zie boven). Dat vroeg vanuit de ShivA professionals een nog 
intensievere begeleiding van de peers zèlf en extra coaching zodat zij hun matches vol konden houden. En 
daarmee extra tijd, energie en inventiviteit.  
Gezien de impact van COVID-19 was er bij de peers grote behoefte aan extra bijscholing, om hun matches in 
deze extreme situatie adequaat te kunnen blijven ondersteunen. In de hoofdstukken over Positive Brothers 
en Sisters beschrijven we hoe we dit vorm hebben gegeven. 
 
Hiv-verpleegkundige: “Het telefonisch contact is nu opgestart tussen mijn patiënt en Positive Brother Andrew. 
Geen makkelijke start zo -vanwege corona- via de telefoon. Maar dit gaat goed. Beiden willen en kunnen door 
als match. Volgende maand komt Andrew naar de poli voor de face-to-face kennismaking, gelukkig mag dat 
dan van de maatregelen weer bij ons in het ziekenhuis! Ik ben weer zo super blij met jullie. Dank voor jullie 
extra inzet!” 
 
Terwijl de impact van COVID-19 hogere eisen en een grotere investering van de vrijwilligers vergde, zijn alle 
Positive Sisters en Brothers zich blijven inzetten en hebben zo bijgedragen aan de succesvolle implementatie 
van ons programma. Dit is een enorme prestatie en laat zien dat de aanpak van ShivA mensen daadwerkelijk 
in hun kracht heeft gezet.  
 
Begeleiding naar opleiding en werk: Stappen op de participatieladder2  
Vrouwen en mannen die bij ShivA betrokken raken, worden sterker. Ze leren omgaan met stigma, het 
zelfvertrouwen neemt toe en het zelfstigma wordt minder. Hierdoor willen ze graag stappen zetten in hun 
leven. Vooral bij de Positive Sisters merken we dat vrouwen eraan toe zijn om meer van hun leven in 
Nederland te maken.  
 

                                                           

 
1 De namen van alle deelnemers aan het programma van ShivA zijn in dit verslag om privacy-redenen gefingeerd. 
2 Zie voor een toelichting op de Participatieladder  

https://www.vsbfonds.nl/mens-maatschappij/de-participatieladder
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Emoadisj: “Ik doe nu schoonmaakwerk. Ik ben blij dat ik werk heb, maar ik zou graag in de verzorging 
werken en ook meer verdienen. Hoe kan ik dat doen?  

 
Als vrijwilligster en peer zijn ze gegroeid en kloppen bij ons aan voor ondersteuning. Wij zijn hun enige 
netwerk. Het contact met Vluchtelingenwerk wordt afgebouwd, zodra mensen een huis hebben; wij blijven 
hun brug met de Nederlandse samenleving.  
 

Juliette: “I feel so sad and useless. I should be happy to be out of the AZC. But now I realize I cannot do 
anything I am trained to do. Can you help me?” 

 
ShivA biedt daarom begeleiding naar opleiding en werk aan, in samenwerking met gespecialiseerde 
organisaties zoals LEF op de Arbeidsmarkt. Voorbeelden uit 2021 zijn: 
 

• Financieel specialiste, in Nederland werkzaam als schoonmaakster, heeft met financiële steun van ShivA 
extra diploma’s behaald en via een jobcoach nu betaald werk in haar vakgebied. 

• Een voltijd moeder volgt sinds 2021 een opleiding in de zorg, met financiering en begeleiding gefaciliteerd 
door ShivA. 

• Een vrouw die thuis zit in verband met lichamelijke beperkingen, heeft deelgenomen aan een coaching 
traject waarin zij een opleiding heeft gevonden voor werk dat zij met haar mogelijkheden kan doen. Zij 
kan nu aan de slag.  

• Een man heeft in het verleden met steun van ShivA theologie gestudeerd en met dit diploma in 2021 een 
beleidsbaan gevonden bij een gemeente.  

• Een man op middelbare leeftijd verricht laagbetaald, zwaar werk. Hij heeft zijn rijbewijs behaald en heeft 
nu de mogelijkheid om te solliciteren op werk waar hij een rijbewijs voor nodig heeft. 

 
Overal in Nederland zijn wel projecten zoals jobcoach, taalmaatjes e.d. waar onze deelnemers kunnen 
aansluiten. Vanwege het stigma en zelfstigma in verband met hiv en de onbekendheid met Nederland, speelt 
ShivA een rol met betrekking tot informatie en bemiddeling. Begeleiding kost tijd en geld, maar levert een 
bijdrage aan het welzijn van mensen en ook aan talentontwikkeling ten bate van de Nederlandse 
samenleving. Dit jaar hebben we een aantal keer bemiddeld, zodat Positive Sisters de Nederlandse taal zijn 
gaan oefenen met een stadgenote, uit het netwerk van ShivA. Regelmatig Nederlands spreken is een 
voorwaarde om toegang te krijgen tot een opleiding en om werk te vinden op het niveau dat iemand past en 
aan kan. Dit laatste kan er ook aan bijdragen dat mensen positiever in het leven komen te staan.  
 
Trends in 2021  
In het kader van corona willen we dit jaar een paar trends onder de aandacht brengen. Sommige meer 
maatschappelijke en verwijzende taken zijn bij ShivA terecht gekomen. We zijn in staat geweest hierop in te 
spelen. Mede daardoor werden een aantal trends zichtbaar die voor de toekomst van de mensen die ShivA 
begeleidt en het werk van ShivA van belang kunnen zijn. 
 
Traumaverwerking 
In coronatijd zijn meer mensen thuis komen te zitten, met of zonder werk. Dit betekende dat zonder de 
afleiding van ‘buiten’, sommigen geconfronteerd werden met pijn en verdriet uit het verleden. Dat was vaak 
gerelateerd aan de reden om hun land te ontvluchten, zoals hiv-stigma of homoseksualiteit en wat hen 
tijdens de vlucht is overkomen. Meerdere mensen met die ervaringen hebben wij - naast de begeleiding door 
een peer - professioneel ondersteund binnen het Vangnet. We hebben er daarom voor gekozen hier relatief 
veel tijd aan te besteden. ShivA is dan de plek waar iemand voor de eerste keer, met schroom en aarzeling, 
een pijnlijk verhaal kan delen. Als gezamenlijk de conclusie wordt getrokken, dat iemand met dit trauma 
verder aan de slag wil, dan verwijst ShivA naar een huisarts of traumapsycholoog. Het doel is om het trauma 
minder macht te geven over hun dagelijks leven.  
 
Ouders en kinderen  
Een tweede trend die dit jaar duidelijk werd, is dat veel (één-ouder)gezinnen bij ShivA ernstige problemen 
ervaren met kinderen in de puberteit. Mogelijk zijn deze door corona en het ontbreken van de structuur van 
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school meer aan de oppervlakte gekomen. Wij  zien verschillende mogelijke oorzaken voor extra 
problematiek: 
- Migranten met hiv kiezen door (zelf)stigma of door eerdere traumatische ervaringen vaak niet een 

partner die goed voor hen is. Hierdoor ontmoeten we bij ShivA relatief veel gescheiden mensen, die 
geweld in een relatie hebben meegemaakt. Vaak toen de kinderen klein waren.  

- Als deze kinderen puber worden, komt er soms onbegrepen gedrag, omdat de voorgeschiedenis en het 
“geheim” van hiv hen onbewust beïnvloedt.  

- Ook lopen ze aan tegen discriminatie en racisme in de Nederlandse samenleving.  
- Daarnaast kunnen spanningen ontstaan tussen de cultuur en gerelateerde verwachtingen thuis en de 

cultuur en verwachtingen op school en in de Nederlandse samenleving.  
ShivA ondersteunt ouders om begrip te krijgen voor de situatie van hun kinderen en om hulp te zoeken indien 
relevant. Vanuit de vertrouwensband die er ook met de kinderen is gegroeid, biedt ShivA de pubers houvast 
en neemt een bemiddelende rol richting relevante hulpverleners.  
 
 

  



Stichting ShivA      Jaarverslag 2021 

 

9 
 

A. Uitvoering Positive Brothers 
Onderdeel van ‘P*E*E*R*S voor Migranten met hiv/aids’ zijn de Positive Brothers en Positive Sisters, waarbij 
wij nu eerst ingaan op het werk met de Positive Brothers.  
 

 
Eind 2020 hebben we de driejarige opstartfase afgesloten die tot doel had een netwerk op te bouwen onder 
migrantenmannen met hiv, de sterksten onder hen te trainen en de eerste matches te sluiten. Dit doel is 
behaald. Het project slaat heel goed aan, zowel bij de doelgroep zelf, als ook bij de professionals die 
migrantenmannen hiernaar verwijzen.  
Vanaf 2021 maken de (activiteiten van de) Positive Brothers daarom volwaardig onderdeel uit van het 
programma ‘P*E*E*R*S voor migranten met hiv/aids’. In dit hoofdstuk bespreken we de ontwikkelingen in 
2021 en de behaalde resultaten. 
 

Trainingen 
  
Trainingen en Maatschappelijke Participatie  
Na de afsluiting van de eerste drie jaar van het Positive Brothers project waren acht Positive Brothers 
gecertificeerd en actief. In 2021 stonden we voor de volgende opgave: deze eerste groep peers – die elk 
méérdere  mannen begeleidden in een moeilijke tijd van corona – had extra ondersteuning nodig. Allereerst 
om zich zelf staande te houden, om vervolgens ook hun vrijwilligerswerk vol te kunnen houden. Bovendien 
behoefden zij na de training op basisniveau, verdere bijscholing, zodat zij de capaciteit en het zelfvertrouwen 
hadden om om te gaan met de uiteenlopende kwesties die ze binnen hun matches tegenkomen. 
Daarnaast wilden we de groep peers uitbreiden. Het programma bleek zo succesvol dat er een grote vraag 
was naar meer Positive Brothers voor de matches. Tot slot, hadden we voor ogen om de twee groepen (de 
eerste groep en een nieuwe groep peers) te integreren tot een team.  
Het resultaat van bovenstaande inspanningen was dat we aan het einde van 2021 een actief team van 17 
gecertificeerde Positive Brothers beschikbaar hadden, die 73 mannen begeleiden, elkaar ondersteunen en 
inspireren. Dit betrof dus meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2020.  
 
  

Behaalde resultaten   

Gecertificeerde Positive Brothers begin en einde 2021:  9 (begin);  17 (einde) 

Aantal matches gesloten door ShivA: 
* Waarvan matches die overgekomen zijn uit 2020:  
* Waarvan nieuw gesloten matches in 2021  
Matches op eigen initiatief Positive Brothers 

45 (gepland: 45) 
35 
13 
25 (gepland: 21) 

Training en bijscholing: 
* 2 Trainingsdagen nieuwe Positive Brothers (groep B) 
* Bijscholingsdag Positive Brothers (groep A & B) 
* Bijscholingsweekend Positive Brothers (groep A & B) 
* Training nieuwe Positive Brothers (groep C) 

 
2 x 9 trainees (gepland: 2x9) 
15 (gepland: 18) 
14 (gepland: 0; extra initiatief) 
Vervangen door bijscholings-weekend  

Community 
* Empowerment-weekend (deelname beperkt door corona-regels) 
* 2 Communitydagen landelijk 
* Kleine groepjes i.v.m. corona (vervanging Communitydagen) 

 
18 (gepland: 25) 
32 (gepland: 33) 
8 x met in totaal 21 deelnemers 

Aantal mannen professioneel begeleid  
Mannen begeleid via WhatsApp groep 
Mannen in regionale WhatsApp groepen 

52 (gepland 45) 
47 (gepland: 36) 
34 (gepland: 0; extra initiatief) 

Netwerk mannen in project 96 
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Training nieuwe Positive Brothers 
In 2020 waren wij gestart met het trainen van een tweede groep 
Positive Brothers. Oorspronkelijk zouden zij hun training nog 
datzelfde jaar afronden met een trainingsweekend in december 
2020. Echter, de Covid-19 Lock down maakte dit onmogelijk. 
Ook begin 2021 konden we nog geen weekend met 
overnachtingen laten plaatsvinden. Daarom organiseerde ShivA 
in plaats daarvan twee trainingsdagen voor de groep, met als 
resultaat dat wij maart 2021 certificaten konden uitreiken aan 
negen nieuwe Positive Brothers. 
 
Bijscholing rond nieuw curriculum   
In april vond een bijscholing plaats voor de oude en net nieuw 
gecertificeerde Positive Brothers samen, met aandacht voor 
teambuilding en intervisie. De focus van de dag lag op de 
ontwikkeling van een curriculum voor de match-begeleiding. Uit 
de evaluatie van de Positive Brothers pilot, was naar voren 
gekomen dat zowel de peers als de begeleide mannen behoefte 
hebben aan extra structuur bij de matches en aan een tastbaar 
resultaat.  
 

Een startende Positive Brother vroeg raad, omdat zijn eerste maatje de afspraken vaak afzegt. Een 
doorgewinterde peer reageert. “Ja, dat herken ik uit de begintijd met mijn maatje. Maar dat betekende 
niet dat hij niet wilde afspreken of mij niet zag zitten. Denk er eens aan hoe bang wij zelf waren in onze 
begintijd – het is zo moeilijk om die drempel over te komen. Het helpt om geduld te hebben. Als je trouw 
berichtjes blijft sturen kan hij de kat uit de boom kijken. Mijn maatje zegt nu steeds: “Daaraan heb ik 
gemerkt dat je echt serieus bent en ik belangrijk voor je ben. Wat goed dat je mij niet opgegeven hebt!”  

  
Vanuit hun ervaring met de matches, inventariseerden de peers welke thema’s relevant zijn om tijdens een 
match te behandelen en welke vooruitgang de begeleiding op moet leveren. De peers zijn zodoende vanaf 
het begin eigenaar van het nieuw te ontwikkelen curriculum. We verwachten dat daarmee het curriculum 
zal bijdragen aan de kwaliteit van de begeleiding.  
 

Collega Anicetas, werkzaam zowel voor de Positive Brothers als de Positive Sisters: “Tijdens de 
inventarisatie viel mij op dat er veel overeenkomsten bestaan tussen de thema’s die relevant zijn voor de 
mannen en voor de vrouwen. Echter, de manier waarop peers de thema’s tijdens een match kunnen 
aandragen en bespreken, is heel verschillend.” 

 
Besloten is, dat het curriculum in een boekje opgenomen wordt dat voor de Positive Brothers een leidraad is 
en waarin zij met hun mannen de besproken thema’s letterlijk kunnen afvinken. Na afronding van het 
curriculum ontvangen zowel de man als zijn Positive Brother een certificaat. Op deze manier biedt het 
curriculum niet alleen structuur maar ook een uitdaging, het maakt de groei zichtbaar en is er een tastbaar 
resultaat. In vervolg op deze dag ontwikkelen ShivA professionals het definitieve curriculum zodat het in 2022 
ingevoerd kan worden. 
 
Extra bijscholingsweekend in plaats van nieuwe training 
Voor het najaar van 2021 stond alweer een volgende training voor nieuw geworven Positive Brothers 
gepland. Aangezien het programma zo goed loopt, hadden we behoefte aan nog meer nieuwe, getrainde 
vrijwilligers. Echter door de omstandigheden konden de ziekenhuizen niet voldoende mannen werven voor 
een nieuwe training. Vandaar dat wij genoodzaakt waren de training uit te stellen tot 2022.  
Tegelijkertijd was er bij de reeds actieve Positive Brothers een grote behoefte aan extra bijscholing, om hun 
matches goed te ondersteunen in deze moeilijke tijd. De Positive Brothers hebben nog niet de langjarige 
ervaring zoals de Positive Sisters, om in een ingrijpende situatie als corona, de benodigde steun te geven. Wij 
hebben daarom besloten om de ruimte die vrijkwam door het vooruitschuiven van een nieuwe training, te 
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benutten. In de herfst hebben wij een extra bijscholings-weekend georganiseerd voor de reeds actieve 
Positive Brothers. Zowel om hen extra ‘bagage’ te geven als ook om een team op te bouwen waarin men 
elkaar kan steunen.   
 
Bij deze bijscholing betrokken wij Amadou Sow, een trainer met tientallen jaren ervaring, specifiek rond 
migratie en trauma (o.a. bij Pharos en COA). Hij verzorgde een workshop over de toekomst van migranten in 
Nederland. De nadruk lag op mensen met gezondheidsproblemen: wat zijn de kansen betreffende opleiding, 
werk en acceptatie in de samenleving? Thema’s waren onder andere:  
- Hoe vind je je weg in Nederland in het sociaal-maatschappelijk leven?  
- Er zijn méér mogelijkheden en kansen dan afwashulp of bijstand, hoe grijp je die?  
- Denk je aan de optie om van studie / baanperspectief te switchen?  
Als Positive Brother ben je bovendien niet alleen. De deelnemers gaven in hun feedback aan dat het 
programma voor hen heel waardevol was. Het gaf hen perspectief – tegelijkertijd om mee te nemen voor 
zichzelf als óók voor de begeleiding van hun maatjes. 
 
Het besluit om een extra bijscholingsweekend te organiseren blijkt terugkijkend juist te zijn geweest. Het 
heeft beslist bijgedragen aan de motivatie en kwaliteit van de inzet van de Positive Brothers, want ondanks 
de grotere investering die COVID-19 van de vrijwilligers vergde, zijn alle Positive Brothers actief gebleven en 
hebben zo bijgedragen aan de succesvolle implementatie van het programma! 
 

Matches  

 
Match-aanvraag door een hiv-verpleegkundige voor een jongen van 17 jaar:  
“Hij is als vluchteling net aangekomen in Nederland. Ik ken een andere patiënt die bij hem zou passen, maar 
ik heb liever een Positive Brother via jullie, omdat jullie de peers begeleiden en de infrastructuur er omheen 
geregeld hebben.” 

 
Aangezien het bij matches om een mix van telefonisch contact en 
ontmoetingen tussen twee personen gaat, konden deze ook tijdens corona-
beperkingen relatief onbelemmerd doorgaan. Ondanks dat zij het zelf zwaar 
hadden, zijn de Positive Brothers de mannen zonder uitzondering blijven 
steunen. Zodra de corona-beperkingen in het voorjaar opgeheven werden, 
stimuleerden de professionals de peers om extra ruimte te maken voor 
fysieke ontmoetingen, om de vereenzaming van hun maatjes tegen te gaan. 
Sommige Positive Brothers openden hun deuren om hun matches ook thuis 
te ontvangen, soms bleven de maatjes zelfs overnachten. ShivA steunde deze 
ontmoetingen met een bijdrage voor het eten en de reiskosten.   
 
 
 
 
Mochonnente: “Ik zit al jaren in het AZC. Daar zijn té veel problemen, mensen blowen, drinken. Ik ben homo, 
ik word gepest en ben altijd bang voor geweld. En mijn hiv houd ik natuurlijk geheim. 3 jaar geleden heb ik 
geprobeerd mezelf dood te maken. Ik was gevlucht – en dan dit. Dit was geen leven en geen toekomst. Mijn 
hiv-verpleegkundige heeft toen ShivA gebeld. Zo kreeg ik mijn Positive Brother. Hij spreekt mijn taal, hij is óók 
homo, hij leeft gewoon met hiv. Eindelijk zie ik een toekomst! We praten over alles, bijvoorbeeld over ons 
geloof, want ik had geleerd dat je als homo eeuwig gedoemd bent. Ik ben veel weekenden bij hem, we praten 
de hele nacht door. Met hem samen was ik ook naar het Brothers-weekend. Een hele nieuwe wereld! Daarna 
durfde ik zelfs te daten en nu heb ik een lieve partner. Dankzij hem en dankzij ShivA zie ik het leven weer 
zitten.” 
 
In 2021 hebben de Hiv Vereniging en ShivA de samenwerking rond peerbegeleiding beter op elkaar 
afgestemd. De Hiv Vereniging biedt kortdurend contact (3-4 gesprekken) voor een breed scala aan mensen 
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met hiv. Beide organisaties droegen matchaanvragen aan elkaar over die beter bij de andere organisatie 
pasten. 
 
De coördinator peer-counseling van de Hiv Vereniging belt ShivA met de vraag om een match over te nemen, 
aangezien bij hen niemand de taal van de man spreekt. Collega Edmund sluit een match met een Positive 
Brother en kort daarna komen zij samen naar de communitydag. Daar blijkt dat de man met meerdere van 
de participanten kan communiceren en dat er zelfs iemand is die zijn moedertaal spreekt!  
Na die dag heeft hij vijf nieuwe contacten. Bovendien besluit diegene die zijn moedertaal spreekt naar 
aanleiding van deze ervaring om de training tot Positive Brother te gaan volgen. 
 
ShivA werkt met de Hiv Vereniging, Mara en het AMC aan informatiemateriaal, zodat ziekenhuizen en  
mensen met hiv meteen een passende keuze kunnen maken, bij welke organisatie hun vraag naar peer-
begeleiding het beste past (zie Samenwerking in de keten). 
 
 

Community-bijeenkomsten Positive Brothers  

 
In het tweede corona-jaar was het voor de migrantenmannen uit het PEERS-programma cruciaal dat zij met 
elkaar én met ShivA in contact konden blijven. Zodat zij niet terug zouden vallen in hun oude situatie van 
eenzaamheid – met het risico dat sommigen ook terugvallen in therapie-ontrouw en/of middelenmisbruik. 
In 2021 hebben 71 mannen deelgenomen aan een drietal grotere en kleine community-bijeenkomsten, 
waarin workshops, contact en uitwisseling met anderen centraal stonden. Helaas moest het maximum aantal 
deelnemers steeds aangepast worden i.v.m. de anderhalve meter regel.  
Een opvallende stap in 2021 was dat de mannen zich hebben ontwikkeld van ‘consumenten’ van een 
programma, naar actieve participanten die zelf verantwoordelijkheid nemen. Wat we bijvoorbeeld zagen was 
dat de mannen in aanloop naar die dagen al initiatief namen om met elkaar te communiceren, elkaar 
motiveerden om naar de dag te komen en samen te reizen. Ook tijdens de dagen nemen mannen steeds 
meer taken op zich in de organisatie en uitvoering. Ze zien zichzelf daarmee niet alleen als participant maar 
als eigenaar van het programma. Dit is precies wat ShivA beoogt met mensen weer in hun kracht te zetten.  
 
Communityweekend: Healthy Lifestyle 
Eind mei, bij stralende zon, vond in Brabant het communityweekend plaats. 18 deelnemers waren door 
corona-beperkingen (geen kamers delen) het maximum. Onder hen waren vijf koppels van Positive Brothers 
met hun maatjes en er werd tijdens het weekend ook nog een nieuwe man aan een Positive Brother 
gekoppeld. Uiteraard maakten corona, de impact op mensen met hiv en het thema vaccinatie en hiv, 
onderdeel uit van het programma.  
 
Boniface: “Ik was erg blij met de presentatie van een verpleegkundige uit Den Haag. Hij gaf informatie over 
de combinatie leven met hiv en corona, over het belang en de mogelijkheid van vaccineren. Dat het niet 
gevaarlijk is voor mensen met hiv. Uit eigen ervaring én vanuit zijn beroep. Dat was heel fijn, want ik was daar 
erg onzeker over en daardoor angstig en terughoudend.” 
 
Naast een serieus en intensief programma, bood ShivA met dit weekend de deelnemers de gelegenheid om 
er even uit te zijn, te ontspannen in een tijd gedomineerd door corona, anderen te ontmoeten, te lachen, 
samen te wandelen, sporten, etc. Deze combinatie van uitwisseling over wezenlijke thema’s en ontspanning 
resulteerde in een groepsdynamiek en sfeer waardoor heel gevoelige, persoonlijke thema’s bespreekbaar 
werden, zoals seksualiteit en geloof en spiritualiteit. 
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Het weekend stond in het teken van een 
‘healthy lifestyle’. Op het programma 
stond een interactieve workshop over 
gezond eten en de omgang met roken, 
alcohol en drugs. In het volgende 
programmaonderdeel, over de beleving 
van seksualiteit, was er daardoor een 
basis gelegd om ook te spreken over 
drugs in combinatie met seks.  Daarna 
bestond voor de deelnemers de 
mogelijkheid voor een individueel 
gesprek. Eén van de mannen besloot 
hierna om zich aan te melden voor 
opname voor zijn alcoholverslaving, een 
ander stapte in een gespreksgroep bij de 
Jellinekkliniek in verband met 
drugsgebruik. 
  
Traoré: “Bij het afscheidsritueel zaten we buiten in de stralende zon. Voor iedereen was er een fles. Die hebben 
we voor elkaar gevuld met water – ik ben door de woestijn getrokken op mijn vlucht, water is leven! Ik kreeg 
mijn waterfles van D. met een prachtige wens die zo goed bij me paste. Want ik had hem verteld over mijn 
grootste angst. Nu drink ik steeds uit de waterfles en dan komt de sfeer van het weekend weer terug en ben 
ik niet meer alleen.”  
 
Communitydag 23 oktober 
In een periode die overheerst werd door onmogelijkheden, focuste deze bijeenkomst bewust op wat wél 
mogelijk is. Het programma werd verzorgd door een Positive Brothers zelf: 
 

Jonas: “Ik heb een certificaat om cursussen mindfulness te mogen geven – bij de Brothers kreeg ik voor de 
eerste keer de gelegenheid om een workshop te geven. Best spannend. Maar door het vertrouwen van ShivA 
voelde ik me echt vereerd. Mijn trein had problemen, maar Edmund schiep een sfeer die zo ontspannen, non-
judgemental en verbindend was, dat ik helemaal niet zenuwachtig meer was. Het programma liep goed en 
ging over welke aspecten in ons leven nú wezenlijk voor ons zijn, waar we nú kracht uit putten. Iedereen was 
er vol bij betrokken. Het was zo mooi om van mijn eigen Brothers positieve feedback te ontvangen en te 
merken dat ik heb kunnen bijdragen aan hun welbevinden. Echt een mijlpaal voor mij dat ik mijn 
vaardigheden in kon zetten. Het heeft me een hele boost gegeven.” 

 
Ook voor het project is het een mijlpaal dat voor het eerst een deelnemer zelf het programma leidde. Dit 
markeert de overgang van een programma vóór migranten naar een programma mét en ván de mannen; 
naar eigenaarschap van de Brothers zelf.  
 
Communitydag 4 december 
De communitydag in december was voor de meeste deelnemers de eerste keer dat zij het Sinterklaasfeest 
konden vieren, zoals dat in elke inburgeringscursus uitgebreid behandeld wordt. Terwijl 14 mannen zich 
hadden aangemeld, namen uiteindelijk 18 mannen deel aan die laatste bijeenkomst van 2021. Meer dan de 
helft van de groep bestond uit mannen uit het AZC, waar perspectief een onzekere factor vormt. Tijdens deze 
dag was er tijd voor reflectie, om enerzijds terug te kijken naar 2021 maar ook naar de toekomst: “Wat was 
goed in dit jaar? Wat wil je meenemen? Wat wil je achter je laten?” Er is inmiddels voldoende vertrouwen in 
de groep onderling om deze persoonlijke en gevoelige dingen te kunnen delen.  

 
Power of Love werd Home-Power 
Elk jaar met Wereld Aids Dag organiseert het hiv-veld het infotainment event Power of Love. ShivA is steeds 
met ruim 50 deelneem/st/ers uit het PEERS-programma aanwezig. In 2021 maakte Edmund namens ShivA 
deel uit van een adviesgroep, met als doel bij te dragen aan een grotere diversiteit en groter aantal 
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deelnemers. In 2021 leefde iedereen extra intens naar dit mooie evenement toe – tot het, gezien corona, op 
het allerlaatste moment veranderd moest worden in een digitale uitzending. De teleurstelling onder de 
mannen was enorm. Het ShivA-team besloot om juist het belangrijke sociale element te redden en lanceerde 
de Home-Power. Gefinancierd en gefaciliteerd door het team slaagden 21 mannen er binnen enkele dagen 
in om in kleine groepjes bij elkaar te komen, samen de stream te volgen over de nieuwste medische 
ontwikkelingen en vervolgens lekker te eten.   
 
 

Professionele individuele begeleiding en Digitale empowerment  

 
Professionele Individuele begeleiding 
Soms is de stap nog te groot om een Positive Brother te ontmoeten, of bevindt iemand zich in een complexe 
situatie en behoeft (eventueel naast de steun van een peer) professionele begeleiding van onze geestelijk 
verzorgers. Deze individuele begeleiding is erop gericht een positiever zelfbeeld en zelfvertrouwen op te 
bouwen. Het contact kan ook resulteren in de wens om zelf getraind te worden als Positive Brother. De 
individuele begeleiding vindt plaats totdat mensen aangeven deel te willen nemen aan een match of een 
groepsbijeenkomst.  
 
De Hiv Vereniging vraagt ShivA om een man te bellen die zij niet kunnen verstaan, hij spreekt Pidgin-English. 
Edmund belt hem en deze Fela breekt in tranen uit. Met tijd, aandacht en de juiste vragen komt het hele 
verhaal op tafel. Fela staat op het punt om naar Italië te vertrekken in verband met zijn verblijfstatus. Als 
blijkt dat hij dit niet met het ziekenhuis besproken heeft, belt Edmund de hiv-verpleegkundige. Hij regelt dat 
Fela voor meer dan een half jaar medicatie mee krijgt en de overdracht naar een Italiaans ziekenhuis. Ook 
vanuit Italië, onderhoudt Fela nog contact als hij behoefte heeft aan steun. 
 
Digitale Empowerment 
De WhatsApp groepen vormen een belangrijk sociaal netwerk voor de mannen om dagelijks contact met 
elkaar te onderhouden. Een grote groep wordt door de geestelijk verzorger gemodereerd. Allerlei 
onderwerpen komen aan de orde die de mannen bezighouden, zoals medicatie en medicatietrouw, corona 
en hiv, maar ook vacatures, tips rondom werk en dergelijke. Daarnaast gebruikte het ShivA team de app 
tijdens Corona om via voiceberichten in verschillende talen informatie van de persconferenties te delen en 
uit te leggen. In 2021 zijn diverse kleine app-groepen opgericht die door een Positive Brother gemodereerd 
worden. 
 
Positive Brother Alem “Ik heb voor ons uitje naar Scheveningen een app-groep opgericht zodat we makkelijk 
konden afspreken. Die dag vertelde Abdul ons dat hij wil afkicken van de alcohol. Echt cool dat hij dat aandurft 
- en dat hij ons dat heeft verteld. Hij is nu in de kliniek en we sturen hem steeds berichtjes. Vandaag kwam 
een foto van hem – hij kijkt echt anders uit z’n ogen. Morgen is het mijn beurt om hem te bellen.”  
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B. Uitvoering Positive Sisters  
 

 
Positive Sister Sheria over het belang van fysieke ontmoetingen:  
“During corona, the government said: limit your movements as much as possible. But I could not stand to be 
alone with my own thoughts. I was so happy that ShivA-activities could continue. ShivA motivated us to still 
meet each other physically, providing us clear and correct information on what is and what is not allowed. In 
the beginning I was scared to meet people during corona. But both the match and myself learned by having 
correct information, to address fear, gain trust to move around in corona time, hence creating space/freedom 
for both of us. Now we prefer physical meetings and we keep our distance. Talking on the phone does not feel 
the same! Now there is so much of calling to meet with people in the park, in their own neighborhoods.” 
 
 

Trainingen en Maatschappelijke Participatie  
 

Bijscholing Positive Sisters  

De landelijke bijscholing gepland voor alle Positive Sisters werd, gezien corona, 
aangepast naar vier bijeenkomsten in kleine groepjes, waarbij ShivA professionals 
zichzelf verdeelden over de groepjes. We hebben dit regionaal georganiseerd om 
de reisbewegingen te beperken.  
Insteek voor de bijscholingen was -zoals we altijd bij trainingen doen- dat de 
ervaringen en vaardigheden van de Positive Sisters zélf als uitgangspunt worden 
genomen:  “Wat je hier oefent en zoals je daar hier nu invulling aan geeft, zo pas 
je dit ook toe in de begeleiding van je maatjes”. Om tegenwicht te bieden tegen 
het gevoel van zwaarte door corona, reflecteerden de vrouwen juist op de 
positieve ervaringen en ontwikkelingen die corona hen ook heeft gebracht. 
Voorbeelden: 
 
 
Positive things we experienced during corona period 
• I do many activities with my kids like cooking, baking and watching television as a family. It’s fun. I also 

get to know and understand my kids better. 
• Ik weet nu beter wie mijn echte vrienden zijn, op wie ik kan rekenen. 
• I have a more healthy lifestyle as I have time to walk and also exercise more. 
• I am more relaxed as I have rested after a long time. 
• Ik help een oude buurvrouw; ik ga ook boodschappen doen voor haar en kook. Ik voel me ineens zo nuttig 

en tevreden! 
• I have arranged my house well because I never had time to do arrange the house. 
 
Dit had als resultaat dat tijdens de bijscholingsbijeenkomsten een sfeer van energie en blijdschap ontstond. 

En op het moment dat de vrouwen afscheid namen, gingen ze met hernieuwde energie naar huis en wilden 

zo snel mogelijk hun maatjes bellen om deze vraag ook aan hen voor te leggen!  

Behaalde resultaten   

Totaal aantal gecertificeerde Positive Sisters:  48 

Bijscholing 4 groepjes (gepland: 1 groep) 

Aantal matches begeleid door ShivA: 
* Waarvan matches die overgekomen zijn uit 2020:  
* Waarvan nieuw gesloten matches in 2021:  
* Matches in de maak op 31-12-2021 
Aantal matches op eigen initiatief Positive Sisters: 

112 (gepland: 90) 
84 
23 
  5 
Ca. 220 

Community 
* 2 I Love My Life-dagen:  
* Kleine groepjes ivm corona (vervanging community-dag): 
* Empowerment-weekend (deelname beperkt door corona-regels) 

 
71  vrouwen 
14 x met in totaal 35 vrouwen 
30 (aanmeldingen: 58) 



Stichting ShivA      Jaarverslag 2021 

 

16 
 

 

Matches  
 
Het sluiten en begeleiden van matches vormt de basis voor ‘P*E*E*R*S voor migranten met hiv/aids’ zoals 
direct blijkt uit dit voorbeeld van een hiv-verpleegkundige:  
 
We zijn al zo lang met haar bezig, en dit komt dan ineens boven tafel!  
Martha was al lange tijd niet therapietrouw en de poli kon er maar niet achter komen wat hiervoor de reden 
was. Uiteindelijk besloot de hiv-verpleegkundige tot een conference call met Martha en een Positive Sister. 
Daar vertelde Martha open aan de Positive Sister dat ze geen vertrouwen heeft in westerse medicatie, ze 
neemt toch kruiden van de fetish-priest? De Positive Sister begreep haar direct, want zij was in de beginjaren 
zelf ook niet therapietrouw geweest. Zij was op een gegeven moment in coma geraakte en had wekenlang 
op de IC gelegen.  
Hiv-verpleegkundige: “Dit ene telefoontje heeft veel opgeleverd. Het is een mooi voorbeeld van hoe we 
formele zorg en informele zorg met elkaar kunnen verbinden om het voor een patiënte te laten werken. Ik 
steek hier al heel lang energie in maar zo direct, op hetzelfde ‘level’ als een Positive Sister haar aan kan 
spreken, dat is voor mij niet mogelijk. Dat kan alleen iemand die weet waar ze het over heeft vanuit haar 
eigen ervaring en die vanuit een gelijkwaardige positie uitleg kan geven en het vertrouwen opbouwen. We 
hopen dat het contact van de Positive Sister met deze vrouw gaat helpen bij haar therapietrouw. We zijn al 
zo lang met haar bezig, en dit komt dan ineens boven tafel!”     
 
Door corona hadden de ziekenhuizen minder tijd voor hun patiëntes met hiv en moesten bovendien hun 
werkwijze aanpassen: de meeste vrouwen ontmoetten hun hiv-verpleegkundige niet meer fysiek maar 
werden in plaats daarvan gebeld. Voor veel vrouwen vormde een telefonisch consult een extra barrière en 
dit betekende dat de vrouwen nog meer behoefte hadden aan begeleiding vanuit de Positive Sisters, zowel 
op emotioneel vlak als praktische zaken:  
 
Stephany: “Some years ago, the Hiv-nurse referred me to ShivA, but I found it difficult to trust this woman I 
didn’t know. I never answered her calls. Then, during corona time I could not meet friends, I lost my cleaning 
job and was so alone. So I decided to call that woman. She even came to visit me! I told her that I would love 
to go home, but without money and having no connections, I just stay. She was so nice to me: I felt respected 
and understood, I felt stronger to talk about living with Hiv. ShivA provided me some financial support and 
came with me to talk to the IOM1. Now that I know I won’t get asylum in the Netherlands and while picking-
up life, I am seriously thinking about going back.” 
 
Voor de Positive Sisters is hun werk hierdoor niet alleen nóg belangrijker geworden dan anders, maar ook 
zwaarder. Zij moesten ervoor zorgen dat ze hun matches konden blijven begeleiden, terwijl de begeleiding 
door corona veel intensiever was geworden, vanwege de angst van velen over corona in relatie tot hiv. 
 
Positive Sister Felicia over ‘nooit opgeven’ bij een match: “There was this woman I was supposed to form a 
match with. For three years I called her, trying to know what is really happening in her life, but she kept closed. 
However, I did not give up and one day, during corona, she called me, we finally met and she talked to me, 
sharing her stories and struggles and she said:  ‘I never told anyone that I am positive, but you kept on calling 
me, checking on me, you never gave up, which made me trust you and feeling there is nothing to lose to open-
up to you’.  She came to the community day in Arnhem where she met people from her home country and 
now frequently meets with the other women.” 
 
Ook hadden zij het zelf – zoals wij allen – niet gemakkelijk in een tijd van corona. Vandaar dat we ook in 
2021, vanuit ShivA extra intensief begeleiding hebben geboden aan de Positive Sisters.  
 
 

                                                           

 
1 International Organisation for Migration: VN-organisatie die mensen begeleidt bij vrijwillige terugkeer. 
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Community bijeenkomsten Positive Sisters 
Community bijeenkomsten zijn een integraal onderdeel van het 
concept van ShivA. De vrouwen en mannen komen uit culturen 
waar familie en gemeenschappen centraal staan. Bovendien leven 
migranten hier in Nederland geïsoleerd van hun families, die veelal 
in het thuisland wonen en bovendien meestal niet weten dat hun 
familielid in Nederland hiv heeft. Daarom zijn groepsbijeenkomsten 
zo essentieel, zeker in tijden van corona. Vrouwen (en mannen) 
ervaren ShivA als een nieuwe familie. 
Toen het duidelijk werd dat in 2021 corona weer opgang deed, 
hebben we meteen besloten dat evenals in 2020, de geplande 
communitydagen doorgang zouden vinden, in grotere ruimtes, met 
1,5m afstand. Daarnaast hebben we de vrouwen gestimuleerd om 
zélf, onder eigen regie, kleine bijeenkomsten te organiseren of 
activiteiten te ondernemen. Dit laatste niet alleen om vrouwen uit 
hun eenzaamheid te halen maar ook voor meer zelfregie. Dit stond 
al eerder op de planning, maar nu was de tijd er rijp voor, dankzij 
de persoonlijke groei die de Positieve Sisters de afgelopen jaren 
hebben doorgemaakt in het steeds meer zelf nemen 
verantwoordelijkheid. Gezien de omstandigheden ontstond hier ruimte voor.  
 
I Love my Life-dagen 
In 2021 hebben we twee grote I Love My Life-dagen georganiseerd, in Utrecht (juni) en in Arnhem (oktober). 
Niet alleen zagen we een groei van het aantal (nieuwe) deelneemsters. Ook kwamen zelfs meer vrouwen 
dan zich hadden aangemeld. Dit, terwijl onder normale omstandigheden het een derde van de vrouwen die 
zich aanmelden niet lukt om ook daadwerkelijk te verschijnen. 
 
Hiv-verpleegkundige: “Het was wederom een enerverende dag, ik krijg er altijd weer energie van. Dus geen 
probleem op mijn vrije zaterdag, ik was ook weer op een redelijke tijd thuis, dus prima. Fijn dat de opkomst 
wederom zo hoog was. Voor ons reden genoeg om patiënten te enthousiasmeren voor deelname een 
volgende keer.”  
 
Aan de eerste I Love My Life-dag namen 40 vrouwen deel, waaronder 15 nieuwe vrouwen. Daarmee was dit 
zelfs de grootste Community-dag ooit. De tweede I Love My Life-dag kende een totaal van 31 deelneemsters, 
waarvan 10 nieuw waren en 2 na vele jaren afwezigheid voor het eerst weer aansloten. De nieuwe 
deelneemsters zijn vrouwen die intensief individueel begeleid worden door een Positive Sister en nu de stap 
aandurfden om met haar mee te komen naar een groepsbijeenkomst.  
 
Gezien de impact die corona en de restricties hadden op het dagelijkse leven - eenzaamheid, beweging, 
eetgewoonten - werd uitgebreid tijd besteed aan gezondheid in brede zin. Onder andere in een sessie over 
eten-beweging-diabetes gefaciliteerd door Positive Sisters zelf. Een workshop werd al wandelend gegeven:  
‘Walk into a healthy future’. Het initiatief om in kleine groepjes af te spreken om op dezelfde tijd te wandelen 
met de telefoon is hieruit ontstaan. Twee hiv-verpleegkundigen gaven medische informatie en er was een 
onderdeel over ‘opvoeding tijdens corona-lock-downs’.  Zoals tijdens elke I Love My Life-dag, gaven twee 
ervaren Positive Sisters een workshop ‘Welcome in the Family!’, speciaal voor de nieuwe vrouwen, zodat zij 
aansluiting vinden en al hun vragen kunnen stellen.  
 
Veiligheid voor nieuwkomers 
“Er waren 10 nieuwe vrouwen. De ervaren Positive Sisters, die begrijpen dat het een grote stap is om naar 
een groepsbijeenkomst te komen, pakten de verantwoordelijkheid om voor de nieuwe vrouwen te zorgen. Dit 
maakte het voor de nieuwkomers makkelijker om zich welkom te voelen als lid van de groep. Ik merkte dat 
de vrouwen zich al snel veilig voelden, zo veilig dat ze al meteen mobiele nummers hebben uitgewisseld.” 
Anicetas, medewerkster ShivA 
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Zomerweekend  
Bij de Positive Sisters stond dit jaar, op hun verzoek, voor het eerst sinds 
2011 weer een compleet Empowerment-weekend gepland. Wij hadden 
58 aanmeldingen. Helaas konden wegens corona-beperkingen alleen 30 
van hen deelnemen. We hebben dit weekend bewust in de zomer 
georganiseerd zodat het voor vrouwen en kinderen die niet op vakantie 
konden, de mogelijkheid bood er toch even helemaal uit te zijn. Positive 
Sisters brachten de vrouwen mee die ze begeleiden. Naast het gevoel 
van vakantie, de ontspanning, was er veel tijd om samen door te 
brengen, elkaar te spreken en ondersteunen waar relevant.  
 
A good place 
“Tha place is good place. There is church. Morning I wake, I go church. I 
happy. I talk many women. I so happy. Thank you 3x. 10 year I Holland, 
never I am that happy. So much good. I am learn so much”. 
 
Een educatief programma vond veel weerklang: de vrouwen waren erg 
geïnteresseerd in de presentatie van onze samenwerkingspartner WMove over ‘self-reliance groepen’ 
waarin vrouwen zonder school of opleiding samen aan de slag gaan om geld te verdienen. Een achttal 
vrouwen meldde zich aan voor de eerstvolgende groep. 
 

Evaluatie 
“I learned that I can be useful. I’ll do something!” 
“We have freedom to talk to one another not like in the camp where 
I cannot trust anyone.” 
“I am happy to meet other women. It makes me know I am not alone.” 
“We feel so relaxed, not worried about our kids, what to cook etc. We 
love the weekend.” 
“The kids had a wonderful time and loved every moment of the 
weekend.”   
 

Bijeenkomsten in kleine groepjes   
Zoals hierboven beschreven, stimuleert ShivA de vrouwen om onder eigen regie, in kleine groepjes, bij elkaar 
te komen en/of een activiteit te ondernemen. In 2021 hebben de vrouwen door het hele land ontmoetingen 
en activiteiten georganiseerd. Voor de vrouwen is het een mogelijkheid om even weg te zijn van alle zorgen 
van thuis ... en daarbij praat het wel een stuk makkelijker over leven met hiv… Kleine groepjes vrouwen uit 
de regio Den Haag hebben drie keer een ontmoeting georganiseerd; daarnaast hebben in Almere en 
Amsterdam ontmoetingen plaatsgevonden. Ook de groep lesbische vluchtelingen heeft verschillende keren 
afgesproken, onder andere voor een bezoek aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. 
 
Familie-feeling    
“Hello everyone hope you are doing well my dear family. greetings to you all. i am writing informing you that 
I will not be able to join on September trip because of my appointment's - so busy here! but I am going to miss 
you, I hope to be with you next time. thank you for everything you are doing to me, I really appreciate. Long 
live Shiva my family” 
 
Net als de Brothers waren de vrouwen teleurgesteld toen de Power of Love, het jaarlijkse event op Wereld 
Aids Dag, op het laatste moment omgezet werd in een digitale uitzending, vanwege corona. Ook de vrouwen 
hebben vliegensvlug groepjes gevormd en elkaar, met financiële ondersteuning van ShivA, toch kunnen 
ontmoeten, gezamenlijk naar de life stream gekeken of samen iets leuks gedaan onder de noemer Home-
Power.  
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Verlies van dierbare vrijwilligsters  
In 2020 en 2021 zijn tot ons groot verdriet vier van onze Positive Sisters overleden. Dit was extra zwaar omdat 
de groep niet bij elkaar kon komen voor een gezamenlijke herdenking. Deze hebben wij met alle Positive 
Sisters gezamenlijk begin 2022 ingehaald. Om het verdriet toch een plek te geven, was er veel contact in de 
app-groep. Een Positive Sister heeft prachtig gezongen, een ander deelt haar gevoelens: 
 
Relationships and friends 
“She was already so weak. But sometimes she would go for a five minute walk or clean her kitchen, and she 
would call me excited to let me know what she had done. She made me appreciate life more and be happy 
for small things that we take for granted. Sisters, let’s love each other, forgive quickly, resolve our differences 
quickly before they create bitterness in our souls. At the end of it all, that’s all we got, relationships and 
friends.”     
 
Hartsvriendinnen  
“We zaten samen in de training voor Positive Sister. Daar leerden we elkaar kennen en er was meteen een 
klik. Wij werden hartsvriendinnen en ik had een nieuwe zus. We konden zonder afspraak bij elkaar terecht. 
Ze voelde het aan als ik steun nodig had, we konden met elkaar over alles praten en ze accepteerde ook mijn 
steun. Ik mis haar heel erg. Maar ik ben ook zo blij dat we die goede vriendschap hebben gehad. Echt mooi!”     
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C. Samenwerking in de keten 
 
Op basis van regelmatige evaluaties van onze projecten blijft het werk van ShivA altijd in beweging. 
Onderstaande initiatieven en voorbeelden van samenwerking in 2021 beogen dat migranten met hiv steeds 
adequater ondersteund worden. Bijvoorbeeld doordat de community organisaties onderling beter op elkaar 
afgestemd raken. En doordat de informele zorg steeds nauwer samenwerkt met de medische hiv-zorg.  
 
Alliantie 
In 2021 zijn de eerste gesprekken gevoerd en stappen gezet om een alliantie te vormen waarin de 
belangrijkste hiv-community-organisaties die zich richten op de informele zorg, waaronder de Hiv Vereniging, 
ShivA en Mara de krachten bundelen. Elk van de organisaties heeft specifieke kennis en expertise in huis. 
Door samen te werken beoogt deze alliantie de levenskwaliteit van mensen met hiv te verbeteren en de 
onderlinge kwaliteitsverschillen te verkleinen. Dit betekent extra focus op de groepen waar ShivA zich op 
richt: mensen in kwetsbare situaties. In 2021 is de basis gelegd en in 2022 is verder gewerkt aan een Theory 
of Change en een daaraan gerelateerd strategisch plan.  
 
Migranten zichtbaar in onderzoek en beleid 
Migranten die leven met hiv/aids worden weinig gehoord in onderzoek en in gerelateerd beleid. 
Respondenten uit de migrantengroep nemen niet vanzelf noch vanzelfsprekend deel aan onderzoeken 
gerelateerd aan hiv. ShivA levert hierin een bijdrage door hen actief te betrekken en te begeleiden bij het 
invullen van enquêtes. In 2021 waren in dit kader de volgende onderzoeken van belang:  
1. In de periode 2020-2021 vond een survey plaats, uitgevoerd door Volle Maan met als vraag “Wat is het 

ideale consult in de ogen van mensen die leven met hiv?”. De aanleiding was dat in corona-tijd veel 
persoonlijke bezoeken aan de hiv-poli werden vervangen door telefonische consulten; en gesprekken 
met artsen werden overgenomen door hiv-verpleegkundigen.  De uitkomsten van deze survey geven aan 
hoe de hiv-zorg er in het ziekenhuis uit moet komen te zien na corona. Uit de resultaten blijkt dat voor 
mensen met een buitenlandse afkomst de hiv-verpleegkundige vaker een belangrijke rol speelt dan bij 
mensen van Nederlandse afkomst (74 versus 41%). Bovendien blijkt de voorkeur voor een persoonlijk 
consult in het ziekenhuis veel groter (93 versus 77%). Dit geeft aan hoe belangrijk het is dat deze groep 
ook wordt meegenomen in een dergelijk survey. Anders waren deze voorkeuren niet uit de resultaten 
naar voren gekomen en dus ook niet meegenomen in het vorm geven van het ‘ideale consult’. 1  

2. RadboudUMC bereidt een meerjarig onderzoek voor over borstvoeding bij vrouwen met hiv. ShivA heeft 
de helft van alle respondenten aangeleverd waardoor ook het belang van borstvoeding voor vrouwen 
uit Afrikaanse culturen in beeld werd gebracht. Dit heeft ertoe bijgedragen dat eind 2021 de subsidie 
voor het onderzoek is toegekend. Er is hier winst te behalen op de moeder-kind binding en kwaliteit van 
leven. ShivA zal betrokken blijven zodat ook de stem van Afrikaans-Nederlandse moeders gehoord kan 
worden. 2 

 
Digitale leermodule voor hiv-verpleegkundigen: IZI 
Binnen het project IZI hebben ShivA en Soa Aids Nederland een digitale module ontwikkeld met als doel hiv-
verpleegkundigen te informeren over het bestaande aanbod van informele zorg voor migranten met hiv, hen 
te motiveren dit aanbod actief in te zetten en hen hiervoor tools aan te reiken. We verwachten dat hiermee 
de toegankelijkheid tot de informele zorg voor migranten met hiv verbetert. De module is het resultaat van 
een uitstekende en constructieve samenwerking met zowel de Hiv Vereniging, Mara, Soa Aids Nederland als 
met de hiv-verpleegkundigen. Twee video’s, die onderdeel uitmaken van de module, worden al gebruikt door 
hiv-verpleegkundigen. Zij geven aan dat de video waarin hiv-verpleegkundigen vertellen over ShivA peer 
support, collega’s inderdaad helpt en motiveert. De video waarin Positive Sisters/Brothers mede-migranten 
bemoedigen, heeft onder andere al als resultaat gehad dat cliënten het nu wel aandurven om een peer te 

                                                           

 
1 www.volle-maan.nl 
2 https://www.radboudumc.nl/en/research : Study to optimize antiretroviral regimes in HIV-infected women who want to 
breastfeed 

 

https://player.vimeo.com/video/494386045?app_id=122963
https://player.vimeo.com/video/491769167?app_id=122963
http://www.volle-maan.nl/
https://www.radboudumc.nl/en/research
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ontmoeten. En dat cliënten bij het zien van gezonde, positieve mensen met hiv die op hem/haar lijken, zich 
realiseren dat een goed leven met hiv mogelijk is en diegene weer perspectief zien. In 2022 zal de module 
prominent aanwezig zijn tijdens de digitale leerweken van Soa Aids Nederland.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toolkit  
In 2021 is de basis gelegd voor een Toolkit, ontwikkeld door het AMC in samenwerking met ShivA, de Hiv 
Vereniging en Mara. Hiermee wordt beoogd de kwaliteit van hiv-zorg van medische professionals te 
verbeteren. De Toolkit bestaat uit een brochure voor professionals en een brochure voor patiënten. 
Professionals worden voorzien van informatie en data (resultaten) omtrent het belang van de inzet van peers 
en hun rol om patiënten door te verwijzen voor peer support. De brochure voor patiënten geeft uitleg over 
het belang en hoe zij toegang hebben tot peer support. In beide brochures wordt de informele zorg zoals 
ShivA, Hiv Vereniging en Mara bieden, gepresenteerd. In de brochure voor professionals zal de link naar de 
digitale module vermeld worden. In beide brochures zullen de QR-codes van de films die voor de module 
gemaakt zijn worden vermeld. 
 

D. Verduurzaming  
 
In 2021 hebben wij een doorbraak bereikt in de financiële verduurzaming door overheidsfinanciering, 
meerjarige toekenningen en diversificatie. Dit heeft sinds 2017 onze aandacht. De vertragende invloed van 
COVID-19 ten spijt heeft onze inspanning in 2021 vruchten afgeworpen. Het resultaat is dat wij voor het eerst 
toegang hebben tot overheidsfinanciering. We hebben een financiële bijdrage ontvangen vanuit de 
RIVM/VWS fondsen voor het project ‘P*E*E*R*S voor migranten met hiv/aids’ en staan nu geregistreerd als 
partner van RIVM.  
 
Daarnaast ontvangen we per 2022 een meerjarige instellingssubsidie via de vier-jaren subsidie vanuit VWS 
aan Aidsfonds (2022-25). Tot slot zullen we als lid van de Nationale Hiv Alliantie (zie C. Samenwerking in de 
keten) over de periode van vier jaar (2022-25) financiering ontvangen van Aidsfonds. Kortom, we hebben de 
basis gelegd voor meerjarige, potentieel duurzame overheidsfinanciering en verwachten verdere groei in de 
komende jaren.  
 
In het kader van diversificatie, zijn we erin geslaagd om van een drietal farmaceuten financiering te krijgen 
voor het project ‘P*E*E*R*S voor migranten met hiv/aids’. 
Van Fonds 1818 ontvangen wij voor het eerst een vijfjarige subsidie (2021-25). 
 
Daarnaast heeft jarenlange lobby opgeleverd dat de inzet van ShivA belangrijk wordt geacht voor het behalen 
van de nationale doelen. ShivA zal in 2022 een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe Nationale 
Actieplan soa, hiv en seksuele gezondheid voor de periode 2023 – 2027. 

 
 
  

https://player.vimeo.com/video/494386045?app_id=122963
https://player.vimeo.com/video/491769167?app_id=122963
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Vangnet: individuele begeleiding en retraite 

 
Geestelijk verzorger Everdien begeleidt een man: “Deze man is imam, maar door de combinatie van die functie 
en zijn homoseksualiteit en hiv brachten hem in psychische problemen, daardoor verloor hij zijn werk. Juist in 
coronatijd versterkt dit het isolement waarin hij leeft. De gesprekken bij ShivA zijn een anker in zijn leven. De 
ene keer is hij ver heen, en is het alleen al rustgevend voor hem er te mogen zijn. De andere keer praten we 
over geloof en homoseksualiteit of over andere problemen waar hij mee worstelt. Hij stuurt mij islamitische 
gebeden over de app, en ik zeg dat ik ook voor hem bid. Dit gelijkwaardige contact betekent veel voor hem. 
Nu na drie jaar begeleiding het vertrouwen ver genoeg gegroeid is, is hij ook mee gaan doen met de Positive 
Brothers. Onlangs vertelde hij dat hij aan zijn moeder heeft verteld dat hij homo is. Een heel grote stap.” 
 
Op deze manier kan het Vangnet verschillende mensen met hiv 
begeleiden. Long-term-survivors, mensen die al heel lang weten dat zij 
hiv hebben, hebben vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw een groot deel 
van hun sociale netwerk verloren als gevolg van de hiv/aids-pandemie. 
En dan zijn er degenen die onlangs geïnfecteerd blijken te zijn en die 
ineens met twee pandemieën tegelijk te maken krijgen. Daarnaast zijn 
er de migranten die we begeleiden. De informatie die we hen vanuit 
ShivA continu en in diverse talen verstrekten, vertrouwen zij omdat ze 
ShivA kennen en vertrouwen. We konden heel wat zorgen wegnemen. 
Hiv betekent namelijk geen extra risico op het ziekteverloop na een 
Corona-besmetting: bij goed medicijngebruik is de weerstand gelijk aan 
die van een persoon zonder hiv. Verder hebben migranten grote zorgen 
over hun familie in de herkomstlanden, problemen met kinderen die 
thuis zijn en financiële problemen. Juist het ongeschoolde werk viel weg, 
zoals schoonmaak en afwas in restaurants. Zeker voor de vele ongedocumenteerden die geen beroep konden 
doen op overheidsprogramma’s was dit rampzalig. ShivA heeft met leefgeld van verschillende fondsen 
kunnen helpen (zie D. Corona Noodgeld). 
 

A. Individuele begeleiding 
 
“Dit telefoongesprek is beter dan paracetamol!” 
 

Behaalde resultaten   

Totaal aantal gesprekken:   835 

Nieuwe contacten:  73 

Aantal mensen dat na meer dan 2 jaar bij ShivA terugkeert voor ondersteuning:  37 

 
Voor de meest kwetsbaren zijn groepsactiviteiten (nog) niet geschikt. 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. Dit betreft bijvoorbeeld mensen uit 
strenggelovige kring, mensen die recent de hiv-diagnose hebben gekregen, niet-westerse migranten, 
familieleden van mensen met hiv, mensen die onder (zelf)stigma gebukt gaan, mensen in een extreem 
isolement, met psychiatrische problematiek, met een verslaving of beperking. Vanuit betrouwbare aandacht 
werkt ShivA met hen aan aanvaarding van de realiteit, gevoel van eigenwaarde en een positievere 
levenshouding. 
 
Peter, een man met een licht verstandelijke beperking: “Na de gesprekken met jou heb ik een heel  mooi hart 
voor mezelf en voor mijn vriend gemaakt en ik heb een afspraak bij de huisarts.” 
 
In 2021 is het aantal nieuwe contacten (73) verdrievoudigd te opzichte van vorig jaar (24). Vermoedelijk 
speelt COVID-19 hier een rol in. De gesprekken tijdens individuele begeleiding en de retraite in het klooster 
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werden ook getekend door corona. Door de corona-pandemie kwamen zoals eerder genoemd pijnlijke en 
traumatische herinneringen weer naar boven. 
 
Marjan, 38 jaar, vindt ShivA via de website. Ze weet net dat ze hiv-positief is en is door corona haar baan kwijt 
en daarmee ook haar zelfvertrouwen en dagelijks ritme. Haar relatie is uit gegaan, ze woont alleen. We 
hebben een aantal gesprekken onder andere over schaamte en wat dit voor haar betekent. Een volgende keer 
vraag ik haar waar ze trots en blij mee is. Ook daarover spreken we, en langzaam groeit haar zelfvertrouwen. 
Enige tijd later heb ik haar aan de telefoon: “Ik ben lekker bezig. Ik geef mezelf nu een dagritme. En ik heb 
gesolliciteerd bij een bedrijf in mijn nieuwe woonplaats. Volgens mij gaat het lukken en krijg ik die baan.” Nog 
weer later in het jaar belt ze opnieuw. Nu om te praten over hoe je kunt omgaan met hiv als je iemand tegen 
komt die jou leuk vindt en jij hem… 
 
Doelstelling van ShivA is altijd dat mensen op eigen kracht weer verder kunnen. Als er vervolgens in hun leven 
nieuwe ontwikkelingen plaats vinden, nemen mensen na jaren weer contact op. Het is voor hen 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. 
 
Tamara: “It was great seeing you again yesterday after so many years. Thank you for making time to talk to 
me and for your wise advice, too.”  
 
Documentaires naar aanleiding van 40 jaar hiv en aids en de serie It’s a Sin leidden dit jaar ook tot extra 
gesprekken:  
 

Cornelis, 79, homoman en long-term survivor is geraakt door de serie, omdat deze hem terugvoert naar de 
jaren 80: “Het is erg dubbel, hoor. Goed dat zo’n serie ons verhaal vertelt, maar wat als dat oude beeld van 
homo’s en aids weer postvat in de hoofden van mensen? Godzijdank zijn de aantallen nieuwe besmettingen 
enorm teruglopend, en zijn homomannen daar een jaarlijks teruglopend percentage van.”  
 

Robin, 29, die eerder aan de kloosterdagen deelnam, heeft de moed om op zijn werk over de serie te vertellen 
en ook te vertellen over hoe leven met hiv nu is. ShivA support hem hierbij. 
 
Lifeline – Vluchtelingenstatus voor drie lesbische vrouwen 
De begeleiding van migranten in afwachting van toestemming om in Nederland te blijven, neemt steeds meer 
tijd in beslag. Het is een extreem stressvolle periode, zeker omdat ook de hiv-behandeling afhangt van de 
uitkomst. Advocaten vragen ShivA om als getuige-deskundige op te treden bij een rechtszaak. ShivA is ook 
herhaaldelijk gevraagd om een brief te schrijven ter ondersteuning van een asielaanvraag van iemand die we 
begeleidden. In 2021 hebben we dit voor drie lesbische vrouwen gedaan. Deze brieven hebben een 
doorslaggevende rol gespeeld in de positieve beslissing van de rechtbank.  Alle drie de vrouwen hebben 
hierdoor - na eerdere afwijzing door de IND - de A-status (vluchtelingenstatus) verkregen. De begeleiding is 
intensief en tijdrovend, maar ook van levensbelang. Tijdens het lange wachten in het AZC is ShivA voor hen 
zogezegd een “lifeline”. 
ShivA organiseerde samen met haar Positive Sister een ‘vangnet’ voor één van de drie vrouwen, omdat er 
zorgen waren dat ze suïcidaal is, mocht de uitslag negatief zijn. Ze ontving het geweldige nieuws dat ze een 
A-verblijfsstatus heeft gekregen: “I am sóóóóó happy! Thank you for your support by writing this letter and 
taking so good care of me.” We zijn heel blij dat het vangnet juist dit positieve nieuws met haar kon delen.  
 

B. Retraite ‘Zorgzaam aanwezig zijn en ruimte bieden’ 
 

Behaalde resultaten   

Aantal Retraites 2 x 3 dagen 

Aantal geïnteresseerden (met wie voorbereidende begeleidingsgesprekken gevoerd zijn):  26 

Aantal voorbereidende begeleidingsgesprekken:  16 
Aantal deelnemers:  2 x 6 

 
Frans (35 jaar) “Wat is er mooier dan de rust in jezelf te vinden binnen een groep gelijkgestemden? Dank!” 
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De Retraite organiseert ShivA voor kleine groepen (in coronatijd maximaal zes). Met professionele 
begeleiding vanuit ShivA bieden de Retraites de mogelijkheid om de eigen vraag te verdiepen en tot 
persoonlijke antwoorden op levensvragen te komen. Wezenlijk voor de methode van ShivA is dat de 
deelnemers elkáár hierbij inspireren en op weg helpen. Er is voldoende gelegenheid om te vertellen, te 
luisteren, te dansen en lachen, maar ook voor ernst.  
 
Hens (45 jaar): “Het mooie gevoel van samen kunnen zijn met een groep mooie mensen heeft me zeker goed 
gedaan. Mijn afsluitende (kunst)werk hangt bij mijn werkplek en daar kijk ik regelmatig naar. Om mijn 
intenties uit de retraite op de voorgrond te houden. Voor mijn volgende stappen heb ik ondertussen een coach 
in de hand genomen. Het voornemen was er al voor de retraite. Dat heb ik nu in daden omgezet, en volgende 
week heb ik mijn eerste afspraak.” 
 
Eén van de deelnemers aan de Retraite heeft na wat er in die veilige sfeer zichtbaar werd, zelf een EMDR-
behandeling gezocht en was hier erg positief over: “Ik wilde me niet meer zo zwaar voelen door de rottigheid 
uit het verleden en dat is gelukt.” 
 

 
In vorige jaren stonden de Retraites in het kader van het samenbrengen van een heterogene groep van 
mensen met hiv, divers van herkomst, geslacht, seksuele- en genderidentiteit. In 2021, gaven zich bij toeval 
vijf homoseksuele mannen op voor het weekend in april, waarvan er vier nooit eerder deel hadden genomen. 
Vandaar dat ShivA besloot nóg een homoman te selecteren en nu eens niet vanuit de diversiteit maar juist 
een Retraite voor een homogene groep te organiseren. De mannen waren wel divers in herkomst en 
levensgeschiedenis. Deze keuze leidde tot een zeer veilige sfeer waarin ook meer intieme details van pijnlijke 
of vreugdevolle ervaringen voluit gedeeld konden worden.   
 
Bernard (60 jaar) “Het voelde soms alsof ik mijn eigen schaduwen rechtstreeks in de ogen keek. Alsof ik ergens 
onbewust nog steeds last had van mijn ooit afwijzende houding ten opzichte van mijn eigen homoseksualiteit 
en hiv-status. Het wordt voor mij vooral tijd om op mezelf “verliefd” te worden.” 
 
In het najaar heeft ShivA vervolgens een Retraite georganiseerd voor een groep van zes gevluchte lesbische 
vrouwen uit diverse Afrikaanse landen. ShivA voorzag hiermee in een setting waarin de vrouwen over 
ervaringen durfden te vertellen die ze anders zelfs onder andere hiv-positieve migrantenvrouwen 
verzwijgen. Dat betrof de complexiteit van hun vluchtverhalen en de enorme dreiging waaronder zij hebben 
geleefd als vrouwen die van vrouwen houden in een omgeving die dat (op gewelddadige wijze) afwijst. Leven 
met de ‘diepste pijn’, dat je je familie verliest, zodanig dat zelfs je kinderen er niet meer welkom zijn. Terwijl 
in Afrika familie je vangnet is. Het maakte duidelijk hoe belangrijk het voor hen is, om bij ShivA toch deel uit 
te maken van een ‘familie’. Andere vluchtelingen hebben vaak nog contact met een “thuis”. Voor hen is dat 
(vooralsnog) ontoegankelijk geworden. 
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Afiafee: “I was free to pour out my heart and to be more open about being a lesbian which is something that 
I was longing to do, to feel free.” 
 

Grace: “I felt at home. I feel I had love I have never had. ShivA, you are the umbrella of my heart” 
 

Fortunate: “I am very excited with what I have learned. It means a lot to me. It makes me feel strong. I feel I 
have a family. I had love that I never have. God bless everyone who was with the group.” 
 
Begeleider en masseuse, betrokken bij de Retraite: “Het 
waren heel bijzondere dagen met de Afrikaanse dames. Ik 
vond het wel echt heel heftig al hun verhalen, maar we 
hebben hen een prachtig weekend kunnen geven. Zo blij 
dat ik dit werk al zo lang mag doen voor ShivA.  
 
De groep lesbische, homo- en bi-migranten bij ShivA 
groeit, zowel bij de vrouwen als de mannen. In de 
toekomst kan het zinvol zijn om vaker ook voor deze 
groepen apart activiteiten te organiseren.  

 

 

C. Materiele nood 
 
ShivA’s werk is erop gericht mensen te begeleiden tijdens hun zoektocht naar toekomstperspectief. Maar 
toekomstperspectief is ver te zoeken voor degenen die niet genoeg geld hebben om te eten, hun kinderen 
te bellen of aan andere basisbehoeften te voldoen die voor de meesten van ons zo vanzelfsprekend zijn. Voor 
deze mensen in armoede is er sprake van puur overleven, met extreme stress als gevolg. Nadenken over de 
toekomst is voor hen niet aan de orde. ShivA heeft door de jaren heen altijd een bedrag van ca. € 7.000 
beschikbaar voor noodsituaties waarin sprake is van armoede.  
 
Kerstcadeau: Niet kiezen tussen droge voeten of contact met je dochter  
Akosua heeft geen verblijfsstatus in Nederland, dus leeft in extreme armoede. Haar enige paar schoenen is 
helemaal kapot en niet waterdicht. Maar ze wil ook haar dochter in Afrika bellen met kerst. Ze heeft haar 
volwassen dochter niet meer gezien sinds deze een kind van 5 was. Dankzij de noodsteun kunnen we haar 
voorzien van cadeaubonnen voor de schoenen èn telefoonkaarten om haar dochter te bellen.  
 
Tien jaar geleden is Yeshumé naar Nederland gevlucht. Ze kan niet aantonen uit welk land ze afkomstig is. 
We vertelden in het jaarverslag van 2020 dat ze dankzij de aanvullende financiële steun vanuit ShivA eindelijk 
gezonder kan eten en haar levenskwaliteit iets kan verbeteren. Door de rust die is ontstaan hebben we samen 
met Yeshumé kunnen werken aan de voorbereidingen van haar verblijfs-procedure. We hebben de doopakte 
van haar dochter op weten te sporen en een geboorte-acte op laten stellen, waarop de nationaliteit staat 
vermeld. De kosten voor dit document zijn betaald uit de noodsteun. Volgende stap in 2022 wordt een DNA-
test of ze echt moeder en kind zijn. Dan kan de IND onderzoeken of hiv-medicatie in haar land van herkomst 
beschikbaar is en of het gebrek daaraan een reden is om in Nederland te blijven. Met deze financiële 
noodsteun kan deze vrouw haar menselijke waardigheid hopelijk terug krijgen.  
 
Ook andere mensen zonder verblijfsdocumenten hebben we met kleine financiële bijdragen kunnen 
ondersteunen. Met name als het gaat om kosten die niet of nauwelijks door andere organisaties worden 
vergoed en bij mensen die daarnaast geen enkel netwerk in Nederland hebben om een dergelijke vraag aan 
te stellen. De keuze voor het uitkeren van financiële steun wordt gebaseerd op de vraag of een uitgave de 
gezondheid en toekomst van één van onze deelnemers heel duidelijk kan verbeteren.   
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D. Corona Noodgeld 
 
Naast de gewoonlijke materiele noodsteun die ShivA beschikbaar kan stellen, was er afgelopen twee jaar 
behoefte aan extra noodgeld als gevolg van de corona-crisis. Een deel van onze deelnemers – met name de 
groep zonder verblijfsdocumenten - werd daardoor namelijk extra hard geraakt. Zij bevonden zich al in een 
kwetsbare positie, want het gaat om mensen die (vaak zonder verblijfsgunning) moeten zien te overleven 
met flexibel en zeer slecht betaald werk (schoonmaak/afwassen). Dat werk is door de lock downs 
weggevallen. Zonder reserves en zonder recht op TOZO kwam meteen ook hun plek om te wonen in gevaar, 
waardoor hun situatie nog slechter werd. Zij hadden gebrek aan eten en toiletartikelen. Aangezien ze 
regelmatig met een goede maaltijd hun hiv-medicatie moeten innemen, was er voor hen extra noodgeld 
nodig. Met dank aan een aantal fondsen konden wij hen ook in 2021 voorzien van financiële noodsteun in 
de tijd dat zij niet konden werken. Door het leefgeld konden de deelnemers voorzien in hun eerste 
levensbehoeften en hun hiv-medicatie blijven nemen waarmee de doelstelling van deze gelden is 
gerealiseerd.  
 
Wij hebben - naast het verstrekken van de noodgelden - ook hard gewerkt aan duurzame oplossingen. Het is 
en was namelijk onzeker hoe de getroffen mensen hun toekomst in kunnen richten zonder de financiële 
steun. Wij hebben onze doelgroep daar alvast op voorbereid. Eén iemand is met onze begeleiding 
bijvoorbeeld opgenomen in de gemeentelijke noodopvang. Ook zijn er stappen gezet om mensen te 
begeleiden bij de afweging of het realistisch is dat ze -zonder papieren- in Nederland blijven of de moeilijke 
stap moeten zetten om terug te gaan naar hun land van herkomst. Daarvoor heeft ons team een bijscholing 
gehad met medewerkers van het IOM (International Organisation for Migration) over mogelijkheden van 
vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. Vervolgens hebben wij een bijeenkomst georganiseerd 
tussen het IOM en de ongedocumenteerden waar ShivA vanuit haar werk contact mee heeft. Naar aanleiding 
daarvan hebben twee deelnemers concreet besloten om terug te keren (waarvan één al is gegaan) en twee 
deelnemers denken erover na. Daarnaast ondersteunden wij onze vrijwilligers die de betreffende 
deelnemers begeleidden zodat zij hen kunnen helpen om deze afwegingen te bespreken.  
 
Een deelneemster heeft een minderjarige zoon die langere tijd zonder verblijfsdocumenten bij zijn moeder 
verbleef in de hoop dat hij bij haar in Nederland mocht verblijven. Er liep een langlopende juridische 
procedure om hem te legaliseren. In de corona-crisis verloor de moeder haar werk waardoor de financiële 
problemen groot werden. Het juridische proces kostte immers veel geld. Op een gegeven moment moest dat 
proces bijna gestopt worden, omdat er geen geld was voor de eerste levensbehoeften. Dankzij het corona 
noodgeld kon het gezin het hoofd net boven water houden. De zoon werd tot ieders vreugde uiteindelijk 
gelegaliseerd. Dat had ook tot gevolg dat er kinderbijslag voor hem kwam en de noodgelden konden 
stoppen. Het gaat nu goed met de familie.   
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ORGANISATIE 
 
Wie is ShivA?  
 
Vrijwillig(st)ers 
In 2021 waren 97 vrijwillig(st)ers actief bij ShivA. 
 
Het team   
Het team van ShivA bestaat uit zeer bevlogen medewerk(st)ers (alle aanstellingen zijn in deeltijd) die zich 
met hart en ziel inzetten voor het welzijn van mensen met hiv/aids. Eind 2021 bestond het team uit:  
 

▪ Inga Mielitz: initiatiefneemster - geestelijk verzorgster en directeur van Stichting ShivA 
▪ Edmund Owusu: geestelijk verzorger - projecteider Positive Brothers  
▪ Liako Oude Lansink-Lekhooa – counselor Positive Sisters  
▪ Anicetas Tangi - counselor Positive Brothers en Positive Sisters 
▪ Everdien Hagen - geestelijk raadsvrouw Vangnet en Positive Sisters 
▪ Miriam Elderhorst – staf- en beleidsmedewerkster  

 

Ondersteunend:  
 

▪ Annemarieke Blom – management en financiën  
▪ Petra van Straaten - tekstschrijver en organisator evenementen 
 
Het bestuur  
Eind 2021 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. 

▪ Vice Voorzitter Anne Maljers: Vice-voorzitter Anne Maljers is directeur-bestuurder van 
Samenwerkingsverband de Eem en zet zich in voor passend onderwijs voor elk kind. Het bevorderen van 
kansengelijkheid en mee kunnen doen in gemeenschappen in Nederland en daarbuiten is haar 
belangrijkste drijfveer. Dat deed zij onder meer in de filantropie, ontwikkelingssamenwerking en 
internationale samenwerking in het onderwijs. 

▪ 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 Patricia Heijdenrijk: Secretaris Patricia Heijdenrijk is directeur van Pharos, het 
expertisecentrum gezondheidsverschillen. Zij is opgeleid als antropoloog en werkte daarna zo'n 15 jaar 
als organisatieadviseur in de zorg. Vanuit Pharos zet zij zich in voor het vergroten van de toegankelijkheid 
en kwaliteit van preventie, zorg en ondersteuning voor mensen die laaggeletterd zijn of een 
vluchtelingen- of migratieachtergrond hebben.  

▪ Algemeen bestuurslid Ria Heus (afgetreden op 31 december 2021):  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.  

▪ Secretaris Kees Neefjes (afgetreden op 31 december 2021): Kees Neefjes werkt als beleidssecretaris van 
Verdiwel, journalist en theaterregisseur. Als vrijwilliger was hij betrokken bij o.a. de organisatie van de 
Aids Memorial Day. 

 
Op 31 december 2021 hebben Ria Heus en Kees Neefjes volgens het rooster van aftreden afscheid genomen 
van het bestuur, onze dank is groot voor hun jarenlange steun aan ShivA!  
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SAMENVATTING JAARREKENING  

     
Balans per 31 december 2021     
bedragen in €     

  31-dec-21  31-dec-20 

     
Activa     

     
Vorderingen     
Te ontvangen subsidies en giften 78.680  124.545  
Vooruit betaald/nog te ontvangen 4.004  2.413  

  82.684   126.958 

     
Liquide Middelen     
ASN bank 78.500  55.285  
ING Bank 23.368  55.654  
Triodos Bank 29.966  99.990  
Kas 733  247  

  132.567   211.176 

     
Totaal Activa  215.251  338.134 

     
Passiva     
     
Reserves     
Continuïteitsreserve 135.829  136.025  
Bestemmingsreserves:     

Deskundigheidsbevordering 25.793  21.899  

  161.622  157.925 

Schulden     

     
Kortlopende schulden     
Vooruit ontvangen 15.000  134.334  
Nog te betalen netto salaris  463  0  
Loonheffing 11.866  9.982  
Reservering vakantiegeld  9.440  7.300  
Reservering accountantskosten 6.208  12.500  

  42.977  164.116 

Overige schulden     
Schulden kortlopend    7.266  8.849 

Te betalen bedragen 3.386  7.245  

  10.652   16.094 

      

Totaal Passiva  215.251  338.134 
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Staat van baten en lasten over 2021     

      

  Realisatie Begroting Realisatie  

  2021 2021 2020  

      

Baten      

      
Opbrengsten  429.898 379.972 408.883  

      

      

Lasten      

      
Activiteitenkosten      

      
P*E*E*R*S voor Migranten met hiv/aids  319.948 313.922 306.433  
Vangnet en Retraite  67.342 66.050 61.894  
Corona noodgelden    38.910 0 26.641  

       
Totaal kosten  426.200 379.972 394.968  

      
Resultaat  3.698 0 13.915  

      
Resultaat verdeling      
Continuïteitsreserve  -196  7.665  
Bestemmingsreserves:      

Deskundigheidsbevordering  3.894  6.250  

  3.698  13.915  

      

 


