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NIEUWSBRIEF voorjaar 2012

Dit is een Nieuwsbrief van OSA en zal (zo mogelijk) 2 keer per jaar verschijnen.

UITBREIDING OSA BESTUUR
Het bestuur van OSA bestaat momenteel weer uit 7 personen.
Twee mannen hebben het bestuur na een lange periode van werkzaamheden verlaten.
Echter twee nieuwe jonge vrouwen zijn toegetreden tot het bestuur. Zij gaan zich eerst
inwerken in alle ins en outs van de werkzaamheden en beslissen daarna tot een
definitieve toetreding. Beiden hebben ervaring met ontwikkelingssamenwerking.
Wij zijn heel blij met deze twee jonge geïnteresseerde mensen binnen ons bestuur.

AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE IN 2011
Bij OSA zijn in 2011 zestien aanvragen voor subsidie binnengekomen.
Drie aanvragen werden doorgeschoven van 2010 naar 2011. Totaal dus 19 aanvragen.
Er zijn in 2011 veertien aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 29.405,00
namelijk:

naam aanvrager
*Stichting “GA”
*Stichting Diaconaal Werk Orth.Kerken
*Samen-op-Weggemeente Kudelstaart
*Stichting Found.Mission House Gambia
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
*Jongerengroep 3 kerkgemeentes
*Stichting Rommelmarkt Kudelstaart
*Stichting Hulp in Nood Saramacca
*Sapana Village Developm.Centre Nepal
*Stichting Handreiking over Oceanen
*Kindertehuis Fakirana (S.van Staveren)
*Stichting Faiman Foto Filosophy
*Stichting Dorcaswinkel Aalsmeer
*Stichting Tsjernina

project in
Wit Rusland
Oekraïne
Niger
Gambia
Oeganda
Mexico
Kenia
Suriname
Nepal
Brazilië
India
Rusland
Egypte
Wit Rusland

ontvangen subsidiebedrag
€
2500,1100,2500,1675,2500,2500,2500,300,2300,2500,2500,1530,2500,2500,-

Één subsidieaanvraag in 2011 is ingetrokken en is omgezet in een nieuwe aanvraag.
Vier aanvragen staan nog open omdat nog niet voldaan is aan alle voorwaarden.
Deze vier aanvragen zijn naar 2012 gegaan.
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AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE IN 2012 (tot nu toe)
Inmiddels zijn er zes subsidieaanvragen voor 2012.
Vier aanvragen zijn van 2011 doorgeschoven.
Drie aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd. De overige aanvragen zijn nog in
behandeling.
naam aanvrager
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
*PCBS De Hoeksteen
*Stichting Kinderhulp Afrika
*Stichting Ambassadors Min. Missions
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer

project in
Tanzania
Palestina
Mexico
Oeganda
India
Zuid Afrika

ontvangen subsidiebedrag
€
2400,00
2500,00
619,75

Wij als stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer OSA beoordelen aanvragen
voor subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden en voor landen in Oost-Europa
die geen lid zijn van de Europese Unie.
Het door OSA beheerde subsidiegeld van € 1,- per inwoner wordt beschikbaar
gesteld door de gemeente Aalsmeer. Het bedrag in 2012 is € 30.189,00
Kent u ook een project en wilt u daarvoor een subsidie aanvraag doen kijk dan op de
website: www.osa-aalsmeer.nl
De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn daar te vinden.
Leest u wel eerst de voorwaarden voordat u een aanvraagformulier invult.
Zijn er vragen dan kunt u altijd bellen telefoon: 0297-321509 of e-mailen:
info@osa-aalsmeer.nl naar de secretaris van OSA.
Schrijven kan ook: OSA, Postbus 388, 1430 AJ Aalsmeer.
VOOR WELKE PROJECTEN KUNT U GEEN SUBSIDIE AANVRAGEN
Volgens de voorwaarden van OSA kunt u geen subsidie aanvragen voor projecten in
landen in Midden- en Oost-Europa die aangesloten zijn bij de Europese Unie.
Ook projecten van organisaties die al via de Rijksoverheid subsidie ontvangen komen niet
voor subsidie in aanmerking.
Wie zijn onder andere die organisaties: ICCO alliantie: Edukans, Kerk in Actie, Oikocredit,
Prisma, Share People, daarnaast Respo International, Stichting Do You Care, Stichting
Don Bosco Amsterdam, Stichting Global Edication, Stichting HOPE XXL, Stichting JoHo,
Stichting Lokaal Mondiaal, Stichting OPIN, Stichting Rank a Brand, Stichting Woord en
Daad (bron: www.sbos.nl 2011).
Voor 2012 is nog niet bekend welke organisaties subsidie ontvangen via de Rijksoverheid.

Kitty van Rijn in Kudelstaart steunt via de verkoop van haar schilderijen een klein
ontwikkelingsproject in Suriname. Hieronder haar verhaal.
KINDERWEESHUIS/INTERNAAT EBEN HAEZER IN SARA-MACCA TE SURINAME.
Het weeshuis is ruim 35 jaar geleden opgericht door Pastor Homoet van de Kolenkitkerk
te Amsterdam.
Pastor Homoet heeft zelf op jonge leeftijd ervaren wat het is om je weg te moeten vinden
zonder de hulp van je ouders. Haar voornemen was toen dan ook: als ik ooit in de
mogelijkheid ben om iets terug te doen, dan zal ik dat ook doen. En zo geschiedde.
Nadat zij in Nederland als lerares werkzaam was, heeft zij van haar dromen realiteit
gemaakt.
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Al die jaren zijn er gemiddeld tussen de 15 en 20 kinderen aanwezig in het weeshuis.
Meestal komen zij aan met alleen de kleren die zij dragen en verder niets.
Dan worden zij liefdevol opgenomen. De kinderen krijgen kleding, voeding, onderdak,
scholing en de geestelijk steun die zij zo nodig hebben.
Het valt niet mee om de juiste internaat ouders te vinden en te behouden. Dat is een grote
zorg en daarom is er bijna altijd iemand vanuit Nederland daar aanwezig. Deze is er om
toe te zien dat alles op een goede manier wordt geregeld.
Er is veel activiteit rond het huis. Het streven is om de kinderen zoveel mogelijk
vaardigheden bij te brengen. Zo is er ook land aangekocht naast het huis zodat zij zelf
groente etc. kunnen verbouwen en de kinderen kunnen zo ook een vak leren.

Het Weeshuis Eben Haëzer in Saramacca

De kinderen in Saramacca

De Kolenkit gemeente in Amsterdam-West doet haar best om geld in te zamelen via de
Stichting Hulp in Nood voor alle benodigde voorzieningen.
Vanuit Suriname hoeft men nergens op te rekenen.
Afgelopen najaar was er een grote storm die heel veel schade heeft aangericht.
Daar is dan weer extra geld voor nodig. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de collectes, acties,
concerten, na de dienst eten verkoop etc. etc.
Maar het valt niet mee, want de Kolenkit staat in het armste deel van Nederland.
Mijn man Ruud en ik komen één keer in de maand naar de dienst om daar te genieten van
de zang en het woord.
Wij zijn bevriend geraakt met de familie Homoet. Daardoor raakten wij ook weer betrokken
met het project. Wat konden wij daar nu aan doen?
En toen kwam het plan om mijn schilderijen te verkopen en daar een deel van de
opbrengst voor het project te besteden.
OSA heeft dit opgepikt en zo kunnen wij het geld verdubbelen.
Zo hebben wij de afgelopen jaren een groot fornuis, een vrieskist en een computer met
toebehoren kunnen schenken.
Dit alles door de steun en bijdrage van de OSA.
Het fornuis en de vrieskist

De nieuwe computer met printer, computertafel en stoel

OSA vrijwilligers: Hartelijk bedankt namens de kinderen uit Suriname.
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OSA PRESENTATIEAVOND OP 10 OKTOBER 2012
Dit jaar 2012 is de presentatieavond op woensdag 10 oktober. De avond wordt
gehouden in de Raadskelder van het Gemeentehuis en begint om 20.00 uur, zaal open
19.30 uur. Het thema is: ‘Milieu/Duurzaamheid in Ontwikkelingslanden’.
Er worden weer drie presentaties gehouden van door OSA gesubsidieerde projecten.
Gevraagd zijn:
*Dorcaswinkel Aalsmeer met een afvalrecycleproject in Egypte
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer met een ecologisch-onderwijsproject in Palestina
*Lions Club Aalsmeer Ophelia met een windmolen- en zonnepanelenproject voor een
weeshuis in Tanzania.
Omdat duurzaamheid zeer actueel is hebben wij dit jaar voor dit thema gekozen.
Wij weten zeker dat dit onderwerp u zal interesseren, dus komt u toch ook op
woensdagavond 10 oktober.
WIJ BEZOEKEN UW PROJECTPRESENTATIE
Mocht u als organisatie een presentatie houden voor uw ‘eigen’ publiek over een project
en waarvoor u een aanvraag voor subsidie wil doen of hebt gedaan dan wordt het bestuur
van OSA heel graag uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.
Het bestuur van OSA krijgt zo een goed beeld van het project om te beoordelen of u
voor subsidie in aanmerking komt. Dus laat ons weten via info@osa-aalsmeer.nl waar,
wanneer en hoe laat uw presentatie is.
WAT ZIJN ONTWIKKELINGSLANDEN?
Er bestaan uiteenlopende maatstaven om het (relatieve) ontwikkelingspeil van een land te
kunnen meten. Een van de bekendste meetinstrumenten is het Bruto Nationaal Product:
het BNP is de totale waarde, in geld uitgedrukt, van alle goederen en diensten die een
land gedurende een jaar voortbrengt. Dit is echter een puur economische graadmeter die
geen rekening houdt met bv. zwartwerk of met het maatschappelijke nut van de
geproduceerde goederen.
Om ontwikkeling te meten heb je dus meer indicatoren nodig: gemiddelde
levensverwachting, alfabetiseringsgraad, inkomstenverdeling, koopkracht,
verspreidingsgraad van kranten en televisietoestellen, militaire uitgaven enz., enz.
De bekendste alternatieve indeling is gebaseerd op de Human Development Index van
de Verenigde Naties en brengt heel wat van deze sociale factoren in rekening.
In België wordt als officiële lijst de lijst van de OESO gebruikt.
WEET U DAT
*op 12 mei het Namugongo kinderkoor uit Oeganda van Stichting Kinderhulp Afrika
komt zingen bij de Levend Evangelie Gemeente, Kruisweg 55, 1436 CA
Aalsmeerderbrug.
De avond wordt gehouden in verband met het 25-jarig bestaan van de stichting en
begint om 20.00 uur. De entree is uw gift. Zie ook: www.kinderhulpafrika.nl
Erg aan te bevelen en u steunt het project in Oeganda.
*u hulp van OSA kunt krijgen bij het invullen van het aanvraagformulier voor subsidie.
Even een e-mailtje sturen aan OSA info@osa-aalsmeer.nl , bellen kan ook. Ons
telefoonnummer is: 321509.
*u ook op Facebook een pagina van de OSA vindt? Helemaal met de tijd mee, kijk
maar eens facebook.com/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
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