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NIEUWSBRIEF najaar 2012

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

VERVOLG UITBREIDING BESTUUR OSA
We zijn zeer verheugd dat de twee jonge bestuursleden hebben besloten definitief toe te
treden tot het bestuur. Met hun ervaring kunnen we het bestuur echt versterken.
We bestaan nu als bestuur weer uit zeven personen.

AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE IN 2012 (tot nu toe)
Er zijn inmiddels 11 aanvragen in totaal binnengekomen bij OSA. Vier aanvragen zijn
doorgeschoven van 2011 omdat ze in 2011 nog niet konden worden afgerond. 1aanvraag is
inmiddels daarvan ingetrokken.
Totaal is in 2012 € 10.449,75 aan subsidie uitbetaald voor zes projecten.
De overige aanvragen moeten nog worden beoordeeld of er zijn nog onvoldoende gegevens
binnengekomen om deze aanvragen te beoordelen.

naam aanvrager
project in
ontvangen subsidiebedrag
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Tanzania
€
2400,00
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Palestina
2500,00
*PCBS De Hoeksteen
Mexico
619,75
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Zuid Afrika
2500,00
*Kim en An van Willegen
Mexico
1680,00
*R.K.Basisschool Antonius
Nepal
750,00
*Stichting Kinderhulp Afrika
Oeganda
*St.Jozefschool
Oeganda
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Congo
*Stichting GA
Wit Rusland
*Joke v.d.Zwaan/Sapana Village D.C.N. Nepal

In het laatste kwartaal van 2012 worden zeker nog wel vijf aanvragen voor subsidie verwacht.
Er is in 2012 totaal € 30.189,00 verstrekt aan OSA.
Dit bedrag wordt door de gemeente Aalsmeer beschikbaar gesteld om aanvragen voor
subsidie voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten te honoreren.
Meer informatie is te vinden op de website: www. osa-aalsmeer.nl
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PRESENTATIEAVOND WOENSDAG 10 OKTOBER AANSTAANDE
Bij deze Nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor de presentatieavond.
Het thema is dit jaar: ‘Milieu/Duurzaamheid in ontwikkelingslanden’
Naast de 3 sprekers met hun projecten in Egypte, Palestina en Tanzania zijn zo als altijd
tafels met andere projecten die subsidie mochten ontvangen.
Dit jaar zal er ook een stand van Afval en Milieubedrijf De Meerlanden aanwezig zijn.
Zij hebben naast de verwerking van afval ook een fonds voor lokale verenigingen en
stichtingen. Alle informatie daarover is uiteraard te vinden op deze avond.
STICHTING GA AALSMEER
Deze stichting heeft enkele keren subsidie aangevraagd voor kleine projecten in Wit Rusland
en de Filippijnen. Hieronder het verhaal van deze stichting.
Zoals de Stichting OSA zich ten dienste stelt van een groot aantal Aalsmeerse stichtingen, die
betrokken zijn bij ontwikkelingsprojecten over vrijwel de hele wereld, zo is ook de stichting GA
als een spin in een web, waar allerlei activiteiten worden gefaciliteerd die met het zendings- en
ontwikkelingswerk van de Levend Evangelie Gemeente in verband staan.
De ‘draden’ van het web lopen naar: Uganda, Sierra Leone, Brazilië, Servië, Roemenië,
Noord-Afrika, Klein Azië, Hongkong, Noord-Amerika, Filippijnen en Wit-Rusland.
Met name voor Wit-Rusland en de Filippijnen deed de Stichting GA een beroep op OSA,
omdat Aalsmeerders direct betrokken zijn bij de in deze landen uitgevoerde projecten.
Wit-Rusland (Belarus)
Vanaf 1994 worden intensieve contacten onderhouden met dit land en vanaf 2001 zijn we
betrokken geraakt met een toen opgestart opvangcentrum voor alcohol- en drugsverslaafden
in Svetly Put (bij Minsk). Het door hen gebruikte gebouw was een gift uit Californië. Het
bouwwerk werd prefab in Wit-Rusland afgeleverd. Al gauw bleek, dat het gebouw zeer
geschikt was voor de Californische temperaturen, maar niet voor de harde winters in Belarus.
Isolatie bleek zeer nodig en ook de hemelwaterafvoer moest verbeterd worden. Dankzij een
subsidie van OSA in 2006 en de bijdragen van gevers vanuit de Levend Evangelie Gemeente
(L.E.G.) werd een grote verbetering aangebracht.
Weer ging een strenge winter over het gebouw, maar te wijten aan de goede isolatie sloeg
veel vocht tegen de (Californische) dubbelglasramen, die daar niet tegen bestand waren. Een
groot aantal ruiten brak door het aangevroren vocht, maar in 2007 konden alle ramen
vervangen worden door dubbelglas, dat wel sterk genoeg was en dus dankzij OSA en de
gevers van de L.E.G. werd ook deze klus geklaard.
In januari 2011 diende de stichting GA een verzoek om subsidie in voor de inrichting van een
autouitdeukerij en –spuiterij voor hetzelfde opvangcentrum voor alcohol- en drugsverslaafden.
Dit project is inmiddels ook gerealiseerd en met groot enthousiasme wordt door een
deskundige in het vak aan de ex-verslaafden geleerd hoe van beschadigde en door roest
aangetaste auto’s iets te maken dat nauwelijks van nieuw is te onderscheiden. Dit helpt het
opvangcentrum in hun streven om de hele opvang ‘selfsupporting’ te maken.
Autouitdeukerij en spuiterij voor en na de verbouwing Centrum met nieuwe ramen

Tuin vrouwencentrum
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Uit dit centrum is een tweede aanvraag voor subsidie ontstaan maar dan voor vrouwen met
dezelfde problematiek, waarvoor nu een subsidieaanvraag loopt. Het huis, waarin de vrouwen
gehuisvest worden, is omringd door een redelijk grote tuin die echter in de wintermaanden
onder water loopt vanwege het ontbreken van schoeїingen die de waterloop van een riviertje
kunnen tegenhouden. Dit kan verholpen worden als we ons vanuit Aalsmeer inzetten om het
daarvoor benodigde geld bij elkaar te krijgen.
Benodigd is ca € 5.400 en dit geld hoopt de Stichting GA dankzij een subsidie van OSA en
gevers uit de L.E.G. bij elkaar te krijgen. Ook de Aalsmeerse bevolking is hierover
geïnformeerd via een artikeltje in de Nieuwe Meerbode.
Dit betekent, dat volgende zomer een prachtige groentetuin beschikbaar komt om bewerkt te
worden. Zo dragen velen bij om de Wit Russische nood met name op het gebied van alcoholen drugsproblematiek enigszins te verlichten.
Filippijnen
Al vanaf 1998 woont de in Aalsmeer geboren en getogen Tabitha Dekkers-Cavan in Cebu
(Filippijnen), waar zij samen met haar (latere) man begonnen is met hulpverlening op
geestelijk, sociaal en maatschappelijk gebied in de allerarmste wijken van deze stad. Hun hart
en hulp gaat uit naar de daklozen en de sloppenwijkbewoners. In de loop van de afgelopen 14
jaren is al heel veel tot stand gekomen. Naast een voedselprogramma voor ondervoede
kinderen ontstond een programma voor financiering van kinderen om naar school te kunnen
gaan. Later vervolgd voor middelbare scholieren en nu zelfs voor enkele studenten van de
universiteit. Hun focus is vooral op een beruchte sloppenwijk, genaamd Lorega, in feite een
voor een deel in onbruik geraakte begraafplaats waar de armsten hun krotten opgebouwd
hebben. Een plaats van veel kinderen, veel ratten en kakkerlakken. Een plaats van veel
criminaliteit waar de politie niet graag kwam. Inmiddels is in de loop van de 14 jaren de
criminaliteit fors gedaald doordat veel van de bewoners christen zijn geworden en zich nu
inzetten om de status van het gebied te verhogen.
De nieuwste ‘tak’ aan hun werk is de opvang van minderjarige meisjes, die als seksslavinnen
werkten in Cebu. Dit werk is onlangs opgezet met enkele gespecialiseerde vrouwen uit
HongKong, die voor dit doel zijn overgekomen.
In 2009 ontving Stichting GA € 1.500 om daarmee de kosten voor een kerstfeestviering voor
deze armen mede te financieren. Ongeveer 1000 sloppenbewoners waren daarbij aanwezig.
Zij hoorden daar de boodschap van Jezus’ komst naar de wereld om mensen als hen te
bemoedigen en lief te hebben en kregen allen een maaltijd, nieuwe slippers, kleding enz.
aangeboden.
In 2010 werd een subsidie ontvangen van € 2.500 voor schoolgeld en –materialen voor 8 uit
een sloppenwijk afkomstige studenten, die hun hogere beroepsopleiding daardoor konden
beginnen of voortzetten.
Nu, na 14 jaren, wordt steeds meer zichtbaar, dat waar met passie en geloof mensen zich
inzetten voor de kanslozen in de Filippijnse sloppen, verandering mogelijk is. Het is mede
dankzij OSA dat deze veranderingen gerealiseerd zijn.

Krottenwijk Lorega op de Filippijnen
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SUBSIDIE VAN DE RIJKSOVERHEID GESTOPT
Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vonden wij de volgende
mededeling:
‘OPENSTELLING RONDES SUBSIDIEAANVRAGEN SBOS OPGESCHORT
Het is helaas niet meer mogelijk aanvragen in te dienen voor de Subsidiefaciliteit Burgerschap &
Ontwikkelingssamenwerking (SBOS). In het kader van de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet
heeft de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken besloten de openstelling van nieuwe rondes voor
SBOS-aanvragers op te schorten.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken moet de komende jaren stevig bezuinigen, ook op
Ontwikkelingssamenwerking. De manier waarop die bezuinigingen worden ingevuld, staat in de
focusbrief waarin de Staatssecretaris zijn meerjarig beleid vormgeeft. De Tweede Kamer heeft met
deze brief ingestemd. Ook het beleidsterrein Burgerschap & Ontwikkelingssamenwerking – en
daarmee het SBOS-programma - krijgt met deze financiële heroverwegingen te maken.
De Staatssecretaris heeft daarom besloten om in ieder geval in 2011 en 2012 geen nieuwe
indienrondes open te stellen. In het kader van SBOS reeds goedgekeurde projecten en
programma’s zullen wel ongewijzigd kunnen doorgaan.
Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van vrijdag 5 augustus 2011 en gaat in op zaterdag
6 augustus 2011. Dit betekent dus dat indiening van aanvragen voor SBOS-rondes - om te beginnen
met de ronde met als sluitingsdatum 1 september 2011 niet meer mogelijk is’. (www.sbos.nl)

MEDEFINANCIERINGSTELSEL 2010-2015 (MFS II)
Via de Rijksoverheid kregen nog wel Cordaid, Hivos, ICCO en Oxfam Novib in 2011 in totaal
€ 483 miljoen aan subsidies via het zogeheten medefinancieringsstelsel. Dat is ruim € 100 miljoen
minder dan voorgaande jaren vanwege bezuinigingen die in het regeerakkoord van september 2010
zijn overeengekomen. De komende jaren wil het kabinet de subsidies voor maatschappelijke
organisaties verder verminderen.
De voornoemde organisaties vormen in totaal 19 allianties die in grote mate samenwerken op
verschillende thema’s. (www.rijksoverheid.nl/subsidies-voor-ontwikkelingssamenwerking)

BOEKEN
Twee romans over het leven als vluchteling en met vluchtelingen.
*Duizend Heuvels, Koen Peeters
De twaalfjarige Louis, een doodgewone Belgische jongen, droomt dat hij in Rwanda leeft en
de taal van het land van duizend heuvels spreekt. Jarenlang overvallen de dromen hem tot ze
werkelijkheid worden. Als volwassene in Brussel leert hij Rwandese vluchtelingen kennen. Hij
volgt een van hen, een Rwandees kind, op diens zoektocht naar gerechtigheid in het verre
Afrika.
*De God met de blauwe ogen, Babah Tarawally
Ilaja Sandopla Jaweh, een vijftienjarige jongen uit Sierra Leone, die naar Nederland is
gekomen en verstrikt raakt in de knoop van twee culturen. Ilaja probeert uit alle macht zijn
saaie asielleven te ontvluchten, en ontmoet via een datingsite Femke, een Nederlands meisje
dat op zoek is naar wat 'multiculturele spanning' in haar jetsetleventje. Als Ilaja eindelijk zijn
verblijfsvergunning heeft, zet hij alles op alles om zich zo goed mogelijk aan te passen. Al
gauw leidt hij het leven van een gewone Nederlandse student. Hij beseft niet dat dit hem
verwijdert van zijn grote liefde Femke. Ook kan hij zijn noodlot niet ontlopen; een voorspelling
uit zijn geboortedorp blijft hem op indringende manier achtervolgen. Het leidt onherroepelijk tot
conflict.
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
4

