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NIEUWSBRIEF voorjaar 2016
Dit is een Nieuwsbrief van OSA en zal (zo mogelijk) 2 keer per jaar verschijnen.
JAAROVERZICHT OSA SUBSIDIEAANVRAGEN 2015
In 2015 zijn er 25 aanvragen voor subsidie bij OSA in behandeling geweest.
Twee aanvragen daarvan zijn doorgeschoven van 2014 omdat deze aanvragen in 2014 niet
konden worden beoordeeld. De aanvragen zijn:
naam aanvrager
project in
ontvangen
subsidiebedrag
*Wellantcollege/Westplas MAVO
Kenia + India
€ 1590,10
*Wellantcollege/Westplas MAVO
Aidsbestrijding
€ 1750,00
*Stichting Kinderhulp Afrika (bouw school)
Oeganda
€ 2500,00
*Stichting Tinka Helpt
Thailand
€ 2500,00
*Stichting Ambassadors Ministries Missions
India
€ 1900,00
*Stichting GA
Wit Rusland
€ 2500,00
*Lionsclub Aalsmeer Ophelia
Nepal
€ 2500,00
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
DR Congo
€ 2500,00
*Jozefschool Aalsmeer
Nigeria
€ 1020,00
*Joke v.d.Zwaan/Sapana SVSI
Nepal
€ 2500,00
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Nepal
€ 1250,00
*Antoniusschool Kudelstaart
Nepal
€ 1380,00
*Gertjan Berman/Stichting Batang Pinangga
Filippijnen
€ 2500,00
*Ingrid Claasen/Stichting Free a Girl
India
€ 2500,00
*Stichting Kinderhulp Afrika
Oeganda
€ 2500,00
*Stichting GA
Wit Rusland
€ 2500,00
*Stichting Heart4Children
Oeganda
€ 2500,00
*Stichting Foundation Mission House
Nigeria
€ 2500,00
*Stichting Tsjernina
Wit Rusland
€ 1826,00
*Stichting GA
Filippijnen
€ 1000,00
*Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer
FairTrade Gemeente € 608,70
Totaal is er voor een bedrag van € 42.324,80 uitbetaald aan 21 projecten.
Omdat OSA extra geld heeft gekregen namelijk € 9109,00 uit de kleding containers van
Sympany konden er ook meer subsidieaanvragen worden gehonoreerd.
De projecten bevatten: onderwijsprogramma over life skills, microkredieten, aidsbestrijding, bouw schoollokalen
in kinderdorp Oeganda, meisjes uit de prostitutie bevrijden en begeleiden in Thailand, Filippijnen en India,
matrassen, dekens, kussens voor weduwenhuis in India, aanschaf hydraulische hefbrug voor garage in Wit Rusland,
leermiddelen en kleding voor weeshuis in Oeganda, eerste hulp aan Nepal na aardbeving ook aan Lepraziekenhuis,
bouw ziekenhuis in Nigeria, aanschaf kooktoestellen voor weeshuis in Oeganda, tekenmaterialen voor kunstscholen
in Wit Rusland, isoleren zaagbedrijf in Wit Rusland en opknappen opvanglocatie voor straatkinderen in de
Filippijnen. Daarnaast is aan de FairTrade Werkgroep in Aalsmeer een bedrag verstrekt voor activiteiten rond het
behalen (hopelijk in 2016) van de titel FairTrade Gemeente Aalsmeer.

Er zijn nog 3 aanvragen in behandeling en gaan door naar 2016. 1 aanvraag is afgewezen.
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Hieronder een verslag van de bouw van een moeder- en kind-kliniek in Somalië.
Stichting SADOR in Hoofddorp heeft zich ingespannen om dit project te verwezenlijken.
Zowel de Wilde Ganzen als andere donateurs zoals de Rommelmarkt Kudelstaart (in 2012 en
2014) hebben in de afgelopen jaren inzamelingen gehouden voor dit project.
De subsidie aanvragen zijn gehonoreerd door OSA.
Bouw moeder-kindkliniek in Mogadishu
De kraamkliniek in Noord-Mogadishu in Somalië is af! Wij de Stichting SADOR in Hoofddorp
hebben zich ingespannen voor dit project. Financiële steun kwam door activiteiten van onze
stichting, de Wilde Ganzen, fondsen en donateurs.
De afgelopen periode is hard gewerkt aan de bouw van de
moeder-kind kliniek met als resultaat dat 50.000 mensen nu
toegang hebben tot medische begeleiding tijdens zwangerschap
en bij bevalling, maar ook tot inentingen bij jonge kinderen.

Wij zijn blij dat we door
begeleiding en
kennisoverdracht in de
kliniek kunnen bijdragen
aan het vergroten
Bouw kliniek
van de kans op daling
van het sterftecijfer voor, tijdens
en na de zwangerschap.
De kliniek is af!

Stichting SADOR Nederland
Maryam Mohamud is geboren in Mogadishu en is twintig jaar geleden naar
Nederland gevlucht en woont in Hoofddorp. Toen ze in Nederland aankwam,
merkte ze hoe goed de mensen het hier hadden. Haar droom was om in
Noord-Mogadishu een kleine moeder en kind kliniek te bouwen.
Zwangere vrouwen die in een afgelegen gebied wonen, bevallen vaak thuis
met de hulp van een vroedvrouw. Als er complicaties zijn en ze naar een
ziekenhuis moeten, kunnen ze vaak geen taxi of ambulance betalen. Dan
gaan zij lopen. Als de vrouwen onderweg moeten bevallen, is dit niet zonder
risico. Veel vrouwen en baby’s sterven onderweg. Het doel was door deze
kliniek om de risico's voor zwangere vrouwen en hun baby's omlaag te brengen.
Naast de kliniek wil Maryam een infopunt in de kliniek, die voorlichting geeft over de gevaren van
meisjesbesnijdenis. Besnijdenis heeft geen enkel doel en Maryam vindt dat het verboden moet
worden. Door voorlichting hoopt zij mensen bewust te maken van de gevaren en zo het aantal
besnijdenissen terug te dringen. Actief is Maryam ook in Nederland, ze geeft voorlichting op het
gebied van preventie van meisjesbesnijdenis. Zij is sleutelfiguur in de Haarlemmermeer en
bezoekt gezinnen. Verder heeft zij vorig jaar een certificaat gehaald en is ze nu Change Agent.
Dit maakt onderdeel uit van een Europees programma met als doel preventie van en voorlichting
over meisjes-besnijdenis.
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Nieuwe activiteiten SADOR Nederland
Stichting SADOR organiseert diverse activiteiten t.b.v. educatie en integratie.
Naast een zelfstandige naaigroep en huiswerkbegeleiding aan basisschoolleerlingen, middelbare
scholieren en studenten aan beroepsopleidingen, is er sinds kort ook hulp beschikbaar voor het
behalen van het theoriecertificaat rijbewijs B. Deze theoriebegeleiding vindt plaats via Rijschool
Bijster in Hoofddorp.
Meer informatie is te vinden op de website: www.stichtingsador.com

Moeder en kinderen bij de kliniek

Werving voor inrichting en zonnepanelen kliniek
In Nederland start op korte termijn een fondsenwervingsactie voor de verdere inrichting van de
moeder-kind kliniek in Mogadishu dit onder leiding van Bureau Internationale Samenwerking
(BIS)
De bouw van de kliniek is voorspoedig verlopen, maar de ongunstige wisselkoers van de Dollar
t.o.v. de Euro gooide roet in het eten. Er ontstond een tekort aan financiële middelen om de
volledige geplande inrichting en de zonnepanelen te plaatsen. Met de fondsenwerving en uw
steun hopen we voldoende geld binnen te halen om de bevolking in Mogadishu via de kliniek zo
snel mogelijk optimale medische hulp te kunnen bieden.
Uw financiële steun voor de activiteiten van Stichting SADOR blijft nodig.
Het rekeningnummer is NL13 INGB 000 3060330 t.n.v. Stichting SADO.

Bord bij de kliniek
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BESTUUR OSA
Er hebben wat wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur van OSA. Jacco Piet moest vanwege
drukke werkzaamheden en studie het bestuur verlaten. Verheugd zijn wij dat Joop de Vries
nieuw is toegetreden tot het bestuur.
Er kunnen nog steeds nieuwe bestuursleden toetreden. Heeft u belangstelling voor
ontwikkelingssamenwerking en eventueel ervaring, een e-mail info@osa-aalsmeer.nl
of telefoontje 321509 naar de secretaris voor informatie is meer dan welkom.
NIEUWE WEBSITE
Dit jaar komt de nieuwe website klaar van OSA. Alles zal nog duidelijker te vinden zijn en
bijgehouden kunnen worden door het bestuur. Wij als bestuur kijken er naar uit!
OSA PRESENTATIEAVOND
Dit jaar organiseert OSA haar presentatieavond op woensdag 12 OKTOBER waarbij drie
projecten met beelden worden gepresenteerd. Dit jaar is het thema: ‘Jongeren/kinderen in
ontwikkelingslanden’. De uitnodiging voor deze avond ontvangt u in augustus/september 2016.
De avond is in het gemeentehuis in Aalsmeer, Raadhuisplein 1 en begint om 20.00 uur.
VOORSTELLING ‘AS I LEFT MY FATHERS HOUSE’
OSA wil dit jaar deze voorstelling in Aalsmeer laten spelen. Nadere informatie volgt.
Wilt u ons steunen om het stuk naar Aalsmeer te halen ook een klein bedrag is welkom!
Ons banknummer is:
IBAN: NL53 TRIO 098519672
t.n.v. OSA te Aalsmeer,
graag onder vermelding ‘voorstelling’.

www.asileftmyfathershouse

AALSMEER MILLENNIUM (GLOBAL GOALS) EN FAIR TRADE GEMEENTE
Nadat eind augustus een brief door OSA en de Werkgroep FairTrade Gemeente is gestuurd aan
de fracties en twee wethouders met de verzoeken voor Millennium Gemeente en FairTrade
Gemeente komt zoals het er nu uitziet een Initiatiefvoorstel in de Commissie-vergadering van
23 maart 2016. Later komt dit dan in de Raadsvergadering van 7 april. Om de titels Millennium
en FairTrade Gemeente te behalen is het van belang dat de gemeente Aalsmeer, dus de raad
akkoord gaat met de aanvraag daarvan en ook het beleid van FairTrade steunt.
Meer informatie is te vinden op: www.millenniumgemeente.nl
en: www.fairtradegemeenten.nl

De Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer hoopt in 2016 de titel te behalen.
Ook wordt de werkgroep in 2016 weer financieel ondersteund door OSA.
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of is uw adres gewijzigd laat het aan ons weten.
Wilt u de nieuwsbrief digitaal 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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