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NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2017
Dit is een Nieuwsbrief van OSA en zal (zo mogelijk) 2 keer per jaar verschijnen.
BESTUUR OSA
In de vorige Nieuwsbrief vermeldden wij dat er gesprekken zijn geweest met nieuwe
medewerkers voor in het bestuur. Deze nieuwe medewerkers zagen toch af van deelname.
Het bestuur bestaat nu uit: Gerard Nijland voorzitter, Betty Kooij secretaris,
Stef Holling penningmeester en Joop de Vries bestuurslid.
We kunnen nog steeds bestuursleden gebruiken. E-mail: info@osa-aalsmeer.nl
OVERZICHT OSA SUBSIDIEAANVRAGEN 2016
In 2016 zijn er 19 aanvragen voor subsidie bij OSA in behandeling geweest.
2 aanvragen moesten we helaas afwijzen omdat ze niet voldeden aan de criteria
1 aanvraag is nog niet afgerond en gaat naar 2017.
De 16 aanvragen die subsidie mochten ontvangen zijn:
naam aanvrager
project in
ontvangen
subsidiebedrag
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Tanzania
€
1800,00
Doopsgezinde gemeente Aalsmeer
Oeganda
1800,00
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Nigeria
1460,63
Wellantcollege Westplas MAVO
Aidsbestrijding
2500,00
Sapana Village Social Impact/Joke van der Zwaan
Nepal
2500,00
Stichting GA
Wit Rusland (Svetly Put) 2500,00
Luci Beumer
Nepal
555,00
Antoniusschool Kudelstaart
Nepal
1131,00
Stichting Kinderhulp Afrika
Oeganda
2600,00
Stichting Toesteen/Jaap Overbeek
Cambodja
2500,00
Stichting GA
Wit Rusland (Vileyka)
2500,00
Jozefschool
Nigeria
210,00
Stichting Heart for Children
Oeganda
2500,00
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Niger
1875,00
Stichting Foundation Mission House
Nigeria
2500,00
Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer
FairTrade Gemeente
942,59
De projecten bevatten: watervoorziening, bouw van huisjes voor opvang kinderen, zonnepanelen voor
een ziekenhuis, aidsbestrijding, bouw schooltjes, aanleg verwarming in garages waar ex-verslaafden werken,
renovatie basisschool, bouw huisjes voor de allerarmsten, renovatie keuken,
afbouw ziekenhuis, aanschaf boeken en materialen voor school, aanschaf schoolbanken, elektrische
installatie voor ziekenhuis. Daarnaast is aan de FairTrade Werkgroep in Aalsmeer een bedrag verstrekt voor
activiteiten rond het behalen van de titel FairTrade Gemeente Aalsmeer.

Totaal is er voor een bedrag van € 32.2274,2 uitbetaald aan 16 projecten.
Omdat OSA extra geld heeft gekregen namelijk € 10.188,00 uit de kledingcontainers van Sympany
konden er ook meer subsidieaanvragen worden gehonoreerd. Ook konden we de voorstelling
‘As I Left My Fathers House’ in Aalsmeer laten komen (zie elders in deze Nieuwsbrief).
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Hieronder een verslag van een project van Sapana Village Social Impact in Nepal.
In oktober 2016 vertrok ik (Joke) voor de 9e keer naar mijn geliefde land Nepal. In 2002 begon dit avontuur
via een vriendin die in Nepal was geweest. Ik heb geholpen geld in te zamelen voor de bouw van een
kinderhuis in Sauraha, Chitwan. Want Nepal is een zeer arm land, waar een goede toekomst voor veel
kinderen niet is weggelegd. Ik werd uitgenodigd om in 2003 mee te gaan naar Nepal om dit toen
gerealiseerde kinderhuis feestelijk geopend te zien worden. Het kinderhuis draait nu goed met behulp van
een zeer betrokken Nederlands bestuur. Zelf heb ik mij daarvan iets teruggetrokken, hoewel ik dit project
altijd een warm hart zal blijven toedragen. De laatste jaren heb ik mij meer met kleinschalige projecten in
Nepal beziggehouden, in samenwerking met Sapana village Social Impact, waar Dhruba Giri, de voorzitter
op een bezielende manier leiding aan geeft. Wij inspireren elkaar en worden daarbij aangemoedigd door de
ruimhartige subsidie die OSA elk jaar schenkt, de giften van veel mensen, de medewerking van muzikanten
en bezoekers van de benefietconcerten die ik jaarlijks organiseer onder de naam: Nepal Benefiet Aalsmeer.

De projecten vanaf 2013 en 2014:
Sapana school. Enkele Nederlandse dames en Dhruba Giri hadden een droom. Ze wilden een
droomschool op het land van Sapana village lodge (waar Dhruba een hotel heeft) bouwen. Sapana
is het Nepalese woord voor droom. Deze school moest een 21ste eeuwse school worden met beter
onderwijs, een soort Montessori onderwijs en moderne, goede lesmaterialen, kleinere klassen etc.
Nepal Benefiet Aalsmeer heeft een financiële bijdrage kunnen geven, waarvoor stenen aangeschaft
zijn (in 2013). Hiervoor hebben de kinderen van de groepen 7 van Antoniusschool in Kudelstaart
geholpen. Ze brachten geld voor 6000 stenen bij elkaar door het maken van kunstwerkjes. In 2014
hebben we geworven voor toiletten en wasbakken voor de Sapana school. Ook hierbij hielpen de
kinderen van Antoniusschool. Zij brachten door heitje voor karweitje 480 euro op en OSA
verdubbelde dit bedrag. Samen met de opbrengst van de benefietconcerten en de verdubbeling van
OSA konden we voor de bouw van Sapana school totaal 9.000 euro overmaken.

In april en mei 2015 werd Nepal getroffen door een vreselijke aardbeving. Het was niet moeilijk te
besluiten waaraan vanaf dat moment en waarschijnlijk de komende jaren, de opbrengst van onze
jaarlijkse acties in Aalsmeer besteed zou gaan worden. Er is veel verwoest en veel mensen, die
toch al niet veel hadden, zijn nu nog armer. We hebben 2 benefietconcerten georganiseerd dat jaar,
waarvan 1 met een echte markt en evenementen voor jong en oud. Ook hiervoor zijn de kinderen
van groep 7 van Antoniusschool weer aan het werk gegaan en brachten nu 1380 euro bij elkaar,
hetgeen ook weer door OSA verdubbeld werd. Het liep fantastisch en de uiteindelijke opbrengst
was 12.500 euro. Het personeel van Sapana village lodge trok naar de dorpen in de heuvels om
voedsel, tenten en al wat meer aan noodhulp te brengen. Wat heb ik respect voor deze jongens die
zich zo hebben ingezet voor hun getroffen landgenoten. En wat ben ik ook trots op deze grote
opbrengst.
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2016 Schoolprojecten Chepang Hills: jl. oktober heb ik in Latauli een schooltje bezocht, een van
de 2 schooltjes in Chepang hills, die door Nepal Benefiet Aalsmeer
dit jaar ondersteund werd. Het ligt in de heuvels niet ver van Sapana
village. Het was voor mij een zware wandeltocht en klim omhoog en
toch oh zo de moeite waard. In Latauli zijn twee gebouwtjes van de
school gerestaureerd en een is helemaal nieuw gebouwd. Er zijn nu
5 klaslokalen en een kantoor. Dat betekent dat er ongeveer
17 kinderen in een klas zitten ipv 40 voorheen. De gebouwen zijn zo
goed mogelijk aardbeving bestendig gebouwd. Er is nu ook een
waterleiding aangelegd. Het blijkt dat veel van dit soort dorpjes in de heuvels helemaal geen water
hebben. De mensen moeten dus wekelijks uren lopen met watertanks op hun rug.
Je snapt hoe blij ze nu zijn met deze watervoorziening. Het transport
van de bouwmaterialen werd gedaan door de dorpsbewoners. Deze
mensen worden betaald per kg materiaal dat zij dragen. Vandaar dat
de transportkosten nogal hoog zijn geweest. Met een warm en
dankbaar gevoel namen wij afscheid en vingen we de tocht naar
beneden aan. Ik weet weer heel goed waarom wij samen dit werk
doen. Het schooltje in Latauli was toen nog niet helemaal af, maar
inmiddels waarschijnlijk wel. Het schooltje Supar is nog in aanbouw.
Ik hoop deze in oktober dit jaar te gaan bekijken. We konden dit alles vorig jaar realiseren door
weer een geweldige opbrengst van in totaal 8.000 euro bij het benefietconcert in The Beach,
wederom ondersteund door OSA en de groepen 6 en 7 van Antoniusschool die dit keer door het
verkopen van stroopwafels 1131 euro hadden opgehaald en de vele stortingen die gedaan zijn.
Mensen vragen mij weleens: hoe hou je dat vol? Dat is niet zo moeilijk, want de mensen in Nepal
zijn zo ontzettend vriendelijk, ondanks dat ze niet veel hebben. Ze lijken altijd vrolijk en positief.
Het raakt mij steeds weer hoe deze mensen omgaan met tegenslagen, zelfs na zo’n vreselijke
aardbeving.
Volgende benefietconcert: zoals ik eerder al zei, blijkt dat er in verschillende van dit soort dorpjes
in de Chepang hills gewoon helemaal geen water is. Zelf ervaarde ik dat water in deze hitte en met
het moeten afleggen van zulke grote afstanden te voet, enorm belangrijk is. Ik zie steeds het beeld
voor mij van een kind dat genoot van het water dat ze met haar handjes in haar gezicht plonsde, bij
het schooltje Latauli, Dat beeld raakte mij zo dat ik, samen met Dhruba heb besloten om als
volgend project nog een dorp in Chepang hills aan watervoorziening te helpen.
Ik zou zeggen: op naar een volgend benefietconcert (13 mei 2017 in The Beach in Aalsmeer).
Veel dank
Dit kan ik natuurlijk allemaal nooit zonder veel hulp realiseren. Ik hoop dat veel mensen weer naar
het benefietconcert zullen komen in mei 2017 en OSA ons blijft ondersteunen. OSA, de muzikanten
en bezoekers van de benefietconcerten en natuurlijk de kinderen van Antoniusschool en iedereen
die een bijdrage gestort hebben, heel veel dank namens de Nepalese kinderen!
Meer foto’s, filmpje en verslagen kan je bekijken op de site: www.nepalbenefietaalsmeer.com
Je kan ook de facebookpagina Nepal Benefiet Aalsmeer liken om op de hoogte te blijven.
Joke van der Zwaan, Nepal Benefiet concerten Aalsmeer 06-23861976
https://www.facebook.com/nepalbenefietaalsmeer/
NL95INGB0005145518 tnv J.G. van der Zwaan, ovv wederopbouw Nepal aardbeving
www.wingsandfootprints.nl
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OSA PRESENTATIEAVOND
De Presentatieavond van 2016 was niet zo goed verlopen als we hadden gedacht. We zaten dan
ook op een andere locatie waar het geluid niet optimaal was. Ook vinden wij dat het concept aan
vernieuwing toe is.
Dit jaar organiseert OSA haar presentatieavond op woensdag 11 OKTOBER waarbij dan alle
stands aan bod komen om iets over hun project of projecten te vertellen.
Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief najaar 2017.
VOORSTELLING ‘AS I LEFT MY FATHERS HOUSE’
Op vrijdag 25 november 2016 werden er twee voorstellingen gespeeld. ’s Middags voor de
leerlingen van het Wellantcollege/Westplas.
De leerlingen waren zeer geïnteresseerd en de eerste reactie was dan ook ‘heftig’.
’s Avonds was iedereen welkom om de voorstelling
te bezoeken.
We hadden wel wat meer bezoekers verwacht want
de voorstelling was zeer indrukwekkend.
OSA is van plan om wat meer aan
voorlichting/bewustwording te gaan doen.
U hoort de komende jaren meer hierover.

Meer informatie over de voorstelling, zie:
www.asileftmyfathershouse

THE GLOBAL GOALS For Sustainable Development
Werelddoelen voor Duurzame ontwikkeling

Deze doelen komen centraal te staan bij de aanvragen voor subsidie. Voldoen de aanvragen aan
één of meerdere van deze doelen? Zie ook: www.globalgoalsgemeentencampagne.nl
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of is uw (e-mail)adres gewijzigd laat het aan ons
weten. Wilt u de nieuwsbrief digitaal of liever per post ontvangen, dan horen wij dat ook graag van u.
Ons e-mailadres is: info@osa-aalsmeer.nl of telefoonnummer: 0297-321509
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