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NIEUWSBRIEF NAJAAR 2017
Dit is een Nieuwsbrief van OSA en zal (zo mogelijk) 2 keer per jaar verschijnen.
BESTUUR OSA
Opnieuw hebben wij contact met een iemand voor een functie binnen ons bestuur.
Deze persoon draait een paar keer mee in het bestuur om te kijken of het wat is.
We hopen op een gunstig resultaat want we hebben hard mensen nodig om de taken
te verdelen. Het bestuur bestaat nu uit: Gerard Nijland voorzitter, Betty Kooij secretaris,
Stef Holling penningmeester en Joop de Vries bestuurslid.
Kent u iemand uit een andere cultuur die wel wat wil doen aan ontwikkelingssamenwerking, dan horen wij dat graag van u.
E-mailen kan via: info@osa-aalsmeer.nl
OVERZICHT OSA SUBSIDIEAANVRAGEN 2017 tot nu toe
In 2017 zijn er tot nu toe 11 aanvragen voor subsidie bij OSA in behandeling genomen.
1 aanvraag is ingetrokken en 3 aanvragen zijn nog niet afgerond omdat er nog geld wordt
ingezameld of de gevraagde stukken nog niet allemaal binnen zijn.
Wij verwachten dit jaar nog zeker wel 4 of 5 aanvragen.
De volgende aanvragen die subsidie mochten ontvangen zijn:
naam aanvrager
project in
G.Nijland/Stichting Steun ZWO
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
J.v.d.Zwaard/Sapana Village Social Impact
M.Buskermolen (namens 3 vriendinnen)
Stichting Help Paulien Helpen
Stichting Kinderhulp Afrika
J.de Vries/Heart4Children

Nigeria
Lesbos
Nepal
Nepal
Mexico
Oeganda
Oeganda

ontvangen
subsidiebedrag
€
2500,00
2500,00
2500,00
1511,00
2500,00
2500,00
2500,00

De projecten betreffen apparatuur voor een ziekenhuis, zonnepanelen voor een
vluchtelingenkamp, waterproject voor aanleg waterleiding in een dorp, zonnepanelen voor
een kinderhuis, voedselhulp en fundering voor de bouw van een middelbareschool.
GIFT VAN DE GEMEENTE DOOR OPBRENGST KLEDINGCONTAINERS
Opnieuw mocht OSA een gift ontvangen van een deel van de opbrengst van de
kledingcontainers van Sympany. Het bedrag was over het jaar 2016 € 12.952,00
Dit is 25% van de opbrengst.
De inwoners van de gemeente Aalsmeer hebben
veel vodden, kleding en schoenen ingeleverd,
geweldig. Wij zijn ontzettend blij met deze gift
van de gemeente Aalsmeer via Sympany, zo
kunnen wij nog meer projecten steunen en ook
meer aan voorlichting en bewustwording doen.
In 2015 en 2016 mocht OSA ook al een bedrag
ontvangen van de opbrengst van 2014 en 2015
maar dit jaar was het bedrag uitzonderlijk hoog.
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Stichting Plattelands Ontwikkeling Tanga Tanzania
Drinkwaterprojecten in dorpen
Wij zijn Kees Kempenaar en Els de With en wij wonen sinds 1995 aan de Vriezekoop in Leimuiden,
dicht bij Bilderdam. Vóór 1995 woonden en werkten we bijna 10 jaar in Noord Oost Tanzania om
de drinkwatervoorziening op het platteland van de regio Tanga te verbeteren. Dat gebeurde toen
onder auspiciën van het R.K. bisdom van Tanga. In die tien jaar zijn er ook Tanzaniaanse
ingenieurs, accountants en sociaal werkers opgeleid. Samen met die collega’s hebben wij vóór ons
vertrek naar Nederland de Tanzaniaanse NGO Chamavita opgericht. Onder die vlag gaan zij
verder met het realiseren van schoon drinkwater in steeds meer dorpen. Voor de
investeringskosten van zo’n drinkwatervoorziening werven wij fondsen in Nederland. Met dat doel
hebben wij in Nederland de Stichting SPOTT opgericht. In totaal zijn er 6 bestuursleden en een
klein aantal wisselende vrijwilligers actief in SPOTT.
Samen met Chamavita werken wij dus al ruim 20 jaar aan de verbetering van de drinkwater
voorziening in het bergachtige gebied van de regio Tanga. Door dat werk worden nu meer dan
45.000 mensen van schoon drinkwater voorzien. Maar er zijn nog veel meer gemeenschappen
waar de voorziening verbeterd moet worden. In Maringo Juu is in 2016 een nieuwe
watervoorziening aangelegd. Die is nu net opgeleverd en overgedragen aan het dorp. En in Kinko
zijn de voorbereidingen voor de uitvoering net begonnen.

Gemiddeld kan SPOTT per jaar € 50.000 aan fondsen werven. Daarmee kan elk jaar een ander
dorpsgebied van water worden voorzien. Donaties komen vanuit een inmiddels groot netwerk van
vrienden, familie en bekenden. Grotere bedragen ontvangen we van kerkgemeenschappen,
scholen, serviceclubs. Op die manier hebben de Stichting Rommelmarkt Kudelstaart en de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer en OSA de gelopen jaren een aantal keren bijgedragen.
Daar bovenop doneert Wilde Ganzen al vele jaren ongeveer een
derde van het jaarlijks benodigde bedrag. Steeds op basis van
een specifieke project-beschrijving, met een gedetailleerde
begroting en een duidelijke rapportage na afloop.
Hoe komt een nieuwe watervoorziening tot stand?
Noord Oost Tanzania is een gebied met dalen en bergen tot wel 2000 m. hoogte. In de dalen zijn
beken. Dat water wordt gebruikt voor landbouw en mensen putten er traditioneel ook drinkwater.
Maar dat water is vervuild doordat er ook kleren gewassen worden en koeien en geiten komen
drinken. Een nieuwe voorziening van schoon drinkwater begint met het zoeken van een
natuurlijke bron hoog in de bergen. Als die is gevonden, wordt bij de bron een dam aangelegd
waarachter een waterreservoir ontstaat.
Vandaar uit worden er pijpleidingen aangelegd, zodat het water via de zwaartekracht naar de
dorpen stroomt. Voor elke 10 tot 20 huishoudens wordt 1 tappunt aangelegd. De vrouwen gaan
met hun plastic emmers naar die gemeenschappelijke kraan om daar water te tappen, en
gebruiken dat thuis voor drinken, koken en wassen.
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Eigen bijdrage
Het dorp moet zelf een geschikte bron met voldoende water vinden. De kosten voor het werk van
landmeters (nodig om het zwaartekracht systeem te kunnen ontwerpen) moet het dorp zelf bij
elkaar brengen. Ook aan de uitvoering levert het dorp een eigen bijdrage, in geld en in
vrijwilligerswerk. Deze bijdrage bestaat uit het graven van alle sleuven (1 m. diep) voor de buizen,
het weer opvullen van die sleuven nadat de buizen gelegd zijn door de technici, en het leveren van
grind dat nodig is voor de betonconstructies (reservoirs en tappunten). In totaal komt de eigen
bijdrage van de gebruikers neer op 10 à 15% van het totale projectbudget. De overige 85 tot 90 %
van het projectbudget – via fondsenwerving buiten de gemeenschap – betekenen een investering
van € 50 tot € 80 per hoofd van de bevolking. De kosten voor beheer en onderhoud daarna – door
de gebruikers zelf opgebracht – zijn ongeveer € 0,50 per persoon per maand.
Onderhoud en beheer door watergebruikers
SPOTT en Chamavita proberen tijdens het aanleggen van drinkwatersystemen tegelijkertijd ook
een goed beheer en onderhoud op gang te brengen. Twee dorpelingen worden tijdens de bouw
opgeleid tot onderhoudstechnicus, en het watercomitee krijgt training in boekhouding en
financieel beheer. Voor gebruik van het water moet betaald worden. Daarmee dragen alle
huishoudens bij aan onderhoud en beheer. Dat stelt ook de Tanzaniaanse wet. Het vervangen van
kapotte kranen, het repareren van lekkages en het schoonhouden van de bronnen is essentieel
voor het voortbestaan van een watervoorziening. Maar ook mensen die illegaal schaars water
aftappen moeten aangesproken worden. Het zijn de dorpelingen zelf, verenigd in de Community
Owned Water Service Organisations (COWSO’s) die voor dat alles verantwoordelijk zijn. Zij moeten
maandelijks watergeld van de gebruikers ophalen, dat geld beheren en beschikbaar stellen als er
behoefte aan reparatie is. Dat lukt nu onvoldoende. Water halen is vooral een taak van vrouwen.
Maar de mannen bepalen vaker wat er gebeurt in het dorp, en hebben het meeste geld. Dat
wringt als het aan komt op betalen voor watergebruik. Ook spelen er vaak
belangentegenstellingen en onderlinge afhankelijkheden: tussen rijkere en armere bewoners, of
op het niveau van de lokale dorpspolitiek. Bovendien ontbreekt voldoende deskundigheid.
Chamavita en SPOTT staan daarom een meer bedrijfsmatige aanpak voor. Samen met de
gebruikers is een paar jaar geleden TARUWAS opgericht, een waterbedrijf met professionele
onderhoudsmonteurs en verantwoord financieel management. Daarin zijn de COWSO’s
vertegenwoordigd. Ze houden hun zeggenschap, maar ze delegeren hun onderhoudstaken aan dat
bedrijf. Om de ontwikkeling van dit waterbedrijf te evalueren gaan twee SPOTT bestuursleden in
oktober van dit jaar op bezoek bij TARUWAS, Chamavita en de dorpen. We hopen dan zichtbaar te
krijgen of we het zo gewenste kantelpunt naar voldoende onderhoud en beheer hebben weten te
bereiken. Want water is leven, maar er hangt wel een prijskaartje aan.

In mei 2011 zijn voor het eerst ook leden van Chamavita in Nederland op bezoek geweest.
Op uitnodiging van SPOTT waren Hande Mwanjela en Imelda Mchome drie weken te gast om
verslag te doen aan donateurs, om presentaties te houden voor de achterban van SPOTT en om
te overleggen met mogelijke nieuwe samenwerkingspartners, waaronder ook Nederlandse
drinkwaterbedrijven. Er was toen ook een ontmoeting met de Doopsgezinde Gemeente in
Aalsmeer. Meer informatie vindt u op de website van SPOTT: www.spottanzania.nl
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OSA PRESENTATIEAVOND WOENSDAG 11 OKTOBER
De OSA presentatieavond wordt gehouden op woensdagavond 11 oktober in het
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer, in de Raadskelder.
De avond begint om 20.00 uur, inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur.
Het thema is ‘SAMENWERKING EN KENNIS DELEN’.
Naast een kort interview met de deelnemende organisaties over hun projecten is
uitgenodigd een spreker van Vereniging Partin. Dit is een laagdrempelige
brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven.
Iedereen is welkom! ZIE BIJGEVOEGDE UITNODIGING
FAIRTRADE GEMEENTE AALSMEER
Misschien heeft u het al vernomen maar de
gemeente Aalsmeer is een FairTrade gemeente
geworden.
De titel wordt in het najaar uitgereikt.
OSA heeft de Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer financieel
gesteund zowel in 2015, 2016 en dit jaar 2017 om activiteiten te ondernemen deze titel te
behalen.
PLANNEN BEWUSTWORDING
We hebben de intentie om een film in ons programma op te nemen en te laten spelen in
Aalsmeer. Concrete plannen moeten nog worden uitgewerkt. Zodra er meer bekend is
hoort u in de volgende nieuwsbrief meer of uiteraard via de plaatselijke pers.
Het wordt zeker een film over het leven in een ontwikkelingsland.
MICROKREDIETEN
Wereldwijd hebben naar schatting 2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van financiële
dienstverlening. Veelal omdat ze arm zijn en banken hen zonder onderpand geen geld willen
lenen. Of omdat ze in een gebied wonen waar gewoon geen banken zijn. Deze mensen leven
daardoor in een vicieuze cirkel: zonder de mogelijkheid om geld te lenen om te investeren in een
kleine, eigen onderneming hebben ze weinig of geen kans zich aan de armoede te onttrekken.
Oikocredit wil en kan deze cirkel doorbreken. Dankzij meer dan 40 jaar ervaring ziet Oikocredit
kans deze mensen (via intermediairs) met kleine leningen, microkredieten, vooruit te helpen. Met
een minimum aan risico.
Zo werkt het
1.Oikocredit geeft geen geld weg, maar leent geld uit.
2.Geld lenen zorgt voor zelfvertrouwen, gelijkwaardige relaties en
economische groei.
3.Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend: zo
kunnen veel meer mensen geholpen worden.
Wilt u ook beleggen in microkredieten dan vindt u meer informatie op: www.oikocredit.nl

NOODHULP VOOR DIVERSE PROJECTEN IN:
*Niger, St. VivaSahel, door droogte is er dringend
voedselhulp nodig. Meer info op: www.vivasahel.nl
banknr.: NL66INGB000 4138986 o.v.v.noodhulp
*Oeganda, St.Kinderhulp Afrika, door droogte is er dringend
voedselhulp nodig. Meer info op: www.kinderhulp-afrika.nl
banknr.NL43 INGB000 000 5066 o.v.v. noodhulp
*Nepal, Sapana Village Social Impact, door de extreme
regen is er voedselhulp en huisraad nodig.
Overstromingen in Nepal
Meer info op: www.svsi.org
banknr.NL95INGB000 5145518 t.n.v. J.G.van der Zwaan o.v.v. noodhulp
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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