
 

 
 

Aids en HIV 
In arme landen word je er niet eens 35 mee 

Elke dag sterven duizenden mensen aan de gevolgen van aids. De verspreiding van 

HIV, het virus dat aids veroorzaakt, gaat heel snel. Aan het begin van de 21e eeuw 

leven er wereldwijd al meer dan 38 miljoen mensen met dit virus, en zijn al meer 

dan 22 miljoen mensen aan aids overleden. 

Ieder jaar komen er ongeveer 6 miljoen mensen met HIV 

bij; vooral in de armere landen van de wereld, waar 95% 

van de mensen met HIV/Aids vandaan komt. Het zijn 

vooral jonge mensen. Velen van hen zullen hun 35e 

levensjaar niet halen. 

Stop Aids Now 

Het Aids Fonds en de ontwikkelingsorganisaties Hivos, 

ICCO, Memisa en Novib werken samen in het project Stop Aids Now! Met dit project 

willen de organisaties directe hulp geven en oplossingen geven. Ze ondersteunen 

projecten die hulp en zorg bieden aan mensen met HIV en aids. Maar ze kijken ook 

naar de toekomst en geven voorlichting om verdere verspreiding van het virus te 

voorkomen. En natuurlijk zoeken ze ook naar een veilig en betaalbaar geneesmiddel. 

Medicijnen 

In het westen zijn medicijnen beschikbaar die het virus dat aids veroorzaakt, 

kunnen remmen. Voor ontwikkelingslanden zijn deze medicijnen te duur. Bovendien 

ontbreekt het daar aan geschoold personeel en de benodigde technische 

voorzieningen. 

Millenniumdoel 

In het jaar 2000 hebben bijna 190 landen een afspraak gemaakt dat ze voor 2015 



 

 
 

de verspreiding van het aidsvirus tot stilstand willen brengen. Dit wordt het zesde 

Millenniumdoel genoemd. Stop Aids Now helpt hier aan mee door financiële steun 

aan PharmaAccess International te geven. Dat is een vanuit Nederland werkende 

organisatie van onderzoekers en artsen die zich inzetten voor de verbetering van 

behandeling in ontwikkelingslanden. In samenwerking met overheden en het 

bedrijfsleven voeren ze in Afrika concrete behandelprojecten uit. 

Dance4Life 

Er ontstaan veel initiatieven om aids uit de 

wereld te krijgen. Dance4Life is zo’n 

actiecampagne. Dansen voor leven, want 

dansen is gezond en positief en bovenal 

een taal die jonge mensen in de hele 

wereld verbindt. Op 27 november 2004 was de eerste editie van Dance4Life: in het 

Gelredome in Arnhem stonden 20.000 scholieren en vele duizenden jongeren in 

Kaapstad (Zuid-Afrika) precies tegelijkertijd, 5 uur lang, in het wit gekleed, non 

stop te 'dansen voor leven'. 


