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Feest volgend jaar 

1 mei 2021 bestaat ShivA 20 jaar! Wij zijn blij met wat we in al die jaren hebben kunnen 
realiseren. We hebben ontelbaar veel waardevolle gesprekken gevoerd, bijeenkomsten 
gehouden en heel veel mensen gematcht en verbonden in het leven met hiv. Graag willen we 
dat uitbundig met jullie vieren! Dit corona-jaar is daar helaas niet geschikt voor, daarom vieren 
we ons jubileum 1 jaar later, op donderdag 19 mei 2022. Zet het alvast in je agenda!  
 

Nog steeds in de race voor een Appeltje 
De Positive Sisters & Brothers zitten bij de laatste 10 voor dé Nederlandse prijs voor sociale 
projecten. Wij feliciteren onze 71 Sisters en Brothers met deze erkenning. Iedereen krijgt een 
kaart met een cadeaubon om zichzelf te trakteren op een prachtige bos bloemen. Of ze ook 
nog een Appeltje uit handen van Koningin Maxima ontvangen, horen we pas in juni. 
 



Corona & hiv & vaccineren  
Hiv is een medische indicatie voor de coronavaccinatie. Wanneer je hiv-
positief bent en jonger dan 60 jaar, wordt je uitgenodigd op basis van de 
lijst voor de griepprik. Wij raden je van harte aan om de informatie te 
lezen op de website van de 
HIV Vereniging.  
Pharos geeft betrouwbare 
informatie met plaatjes en in 
veel verschillende talen, 

denk aan Frans, Somalisch, Tigrinya, Arabisch,  
Farsi en eenvoudig Engels.  
 

Yoga met Marjolein 
Er is nog steeds veel dat niet kan, maar je kunt natuurlijk wel goed voor jezelf zorgen zodat 
je beter in je vel zit. Yoga is heel geschikt voor ontspanning èn stimulatie van je lijf en je 
geest. Marjolein Annegarn heeft verschillende filmpjes met yoga-oefeningen voor ons 
opgenomen die ze bij de kloosterdagen met de hele groep samen doet. Zo kunnen we ieder 
vanuit ons eigen huis toch samen iets lekkers voor onszelf doen.  

 

UNAIDS directeur Winnie Byanyima  
Winnie Byanyima is sinds 1½ jaar directeur van UNAIDS, het internationale AIDS programma 
van de Verenigde Naties. Zij is een zeer gerespecteerde diplomate en politica, afkomstig uit 
Uganda. Winnie strijdt al haar hele leven voor een wereld waarin vrouwen en meisjes in al 
haar diversiteit gedijen en haar rechtmatige plaats als gelijken innemen. 
We willen Winnie’s woorden van internationale vrouwendag, 8 maart, graag met je delen.  
 

“the COVID-19 crisis has seen progress 
towards equality pushed back. It has 
widened the gap between women and men 
in wealth, in income, in access to services, in 
the burden of unpaid care, in status and in 
power. (..) The pandemic has brought into 
sharp and painful focus that even before 
COVID-19 an estimated 34 million girls 
between the ages of 12 and 14 years were 
out of school, one in three women globally 
reported having experienced physical or 

sexual violence and women the world over worked longer hours for less or no pay. (…) 
Gender inequality is not only wrong. It is dangerous. It weakens us all. A more equal world 
will be better able to respond to pandemics and other shocks; it will leave us healthier and 
safer and more prosperous.” Luister of lees hier de hele toespraak.  

 

https://www.hivvereniging.nl/blog/medische-nieuws/13444-vragen-over-hiv-en-de-coronavaccinatie
https://www.pharos.nl/coronavirus/begrijpelijke-informatie-over-het-nieuwe-coronavirus/
https://www.shiva-positief.nl/ik-leef-posithiv/mijn-lichaam/222-yoga
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/march/international-women-day?utm_source=UNAIDS+Newsletter&utm_campaign=d6dc64a25e-IWD-EXD-message&utm_medium=email&utm_term=0_e7a6256e25-d6dc64a25e-114179233
https://www.pharos.nl/coronavirus/coronavaccinatie/
https://www.pharos.nl/coronavirus/coronavaccinatie/
https://www.pharos.nl/coronavirus/coronavaccinatie/
https://www.pharos.nl/coronavirus/coronavaccinatie/
https://player.vimeo.com/video/536732363?app_id=122963
https://www.pharos.nl/coronavirus/coronavaccinatie/
https://player.vimeo.com/video/405774228?app_id=122963
https://www.pharos.nl/coronavirus/coronavaccinatie/
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2021/march/international-women-day?utm_source=UNAIDS+Newsletter&utm_campaign=d6dc64a25e-IWD-EXD-message&utm_medium=email&utm_term=0_e7a6256e25-d6dc64a25e-114179233


Candlelight Memorial 16 mei 2021 
Aidsfonds en Hiv Vereniging houden een Candlelight Memorial, om stil te staan bij de mensen 
die overleden zijn aan de gevolgen van aids. De bijeenkomst vindt plaats via Zoom.  
Tijdens de herdenking zijn er interviews met nabestaanden, mensen van het eerste uur, long 
term survivors en jongeren met hiv. Ook al heb je die eerste jaren niet zelf meegemaakt, de 
herinneringen en verhalen uit die tijd inspireren ook nieuwe generaties. Het thema van deze 
herdenking is dan ook: wat leeft voort in jou? 
De Candlelight Memorial is op zondag 16 mei van 15.00 tot 16.15 uur. Aanmelden kan via 
events@aidsfonds.nl . Een paar dagen voor de bijeenkomst krijg je een zoomlink toegestuurd, 
waarmee je de herdenking kunt volgen. Voor diegenen die minder bekend zijn met Zoom is er 
ook een korte instructie om Zoom te installeren en mee te doen. 

 

The Power of Love 27 november 2021 
Save the Date: de veertiende editie van The Power of Love, het jaarlijkse evenement ter 
gelegenheid van Wereld Aids Dag, vindt plaats op zaterdag 27 november 2021 van 11.00 
tot 15.00 uur. The Power of Love vindt het dit jaar plaats in Beatrix Theater Utrecht. Er is een 
gereduceerd tarief en reiskostenvergoeding om het iedereen mogelijk te maken erbij te zijn. 
Gebruik deze link als je op de hoogte wilt blijven.  
 
 

Kloosterdagen  
In april vonden er weer Kloosterdagen plaats in het gastvrije 
Lioba klooster in de duinen bij Egmond. Tijd en ruimte om stil te 
staan bij je leven en bij zingeving. En om nieuwe energie op te 
doen. We hebben in stilte gewandeld en hardop gelachen, 
elkaar ontroerd. En ieder heeft gekeken: wat is het kleinste 
stapje dat ik kan zetten in de richting van wat ik graag zou 
willen?  
Wil je dat ook meemaken? Neem contact op met Everdien voor 
de volgende Kloosterdagen: 06-11840805 of shiva-
everdien@xs4all.nl. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Hartelijke groeten van  

Inga, Edmund, 

Liako, Everdien  

en Anicetas  
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