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

30 JARIG BESTAAN OSA
Sinds 1979 heeft de gemeente Aalsmeer al aandacht voor ontwikkelingssamenwerking.
Echter vast beleid is ontstaan vanaf 1983 na oprichting van de Beraadsgroep
Ontwikkelingssamenwerking en daarnaast de stichting Ontwikkelings-Samenwerking
Aalsmeer OSA. Dus een uitvoerende en een financiën beherende groep
De gemeente Aalsmeer stelt sinds die tijd geld beschikbaar voor projecten in
ontwikkelingslanden zowel in het Zuiden (de ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en
Midden- en Zuid-Amerika) als in Midden- en Oost-Europa. Uitgezonderd zijn landen
aangesloten bij de Europese Unie.
Vanaf 2000 is de gemeente Aalsmeer structureel eerst 1 gulden per inwoner per jaar en
vanaf 2002 1 euro per inwoner beschikbaar gaan stellen voor projecten in voornoemde
landen. In 2012 was het budget € 30.189,00.
De stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) heeft vanaf 2003 mandaat
gekregen om de subsidie aanvragen voor de gemeente voor ontwikkelingsprojecten met
een eindig karakter te beoordelen en de subsidiebedragen toe te kennen.
Het maximale bedrag aan subsidie per project is € 2500,- het minimumbedrag € 150,-.
Er wordt gewerkt met een verdubbelingssysteem, waarbij de aanvragende zelf geld dient in
te zamelen. De subsidie aanvragen moeten wel voldoen aan alle voorwaarden die destijds
zijn opgesteld door OSA in samenwerking met de gemeente Aalsmeer.
De stichting bestaat uit zeven bestuursleden die allen een relatie met ontwikkelingssamenwerking hebben. Om het jubileum te vieren heeft het bestuur besloten geen groot
feest te organiseren. Wel zal OSA in dit jaar wat meer tijd aan PR activiteiten besteden.
AANVRAGEN 2012
In 2012 zijn voor de volgende 13 projecten subsidie verstrekt:
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 Anne van Willegen
Mexico
€ 1680,00
*Doopsgezinde Gemeente
Congo
€ 2500,00
*R.K.Basisschool Antonius
Nepal
€ 750,00
*Stichting GA
Wit-Rusland
€ 2500,00
*Joke van der Zwaan
Nepal
€ 2500,00
*Stichting Faiman Foto Filosophy
Rusland
€ 870,00
*OBS Samen Een
Kenia
€ 1000,00
*Stichting Kinderhulp Afrika
Oeganda
€ 2500,00
*Stichting Rommelmarkt Kudelstaart
Somalië
€ 2500,00
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De projecten zijn zeer divers. Van de aanleg van buitenwastafels om kleding te wassen in
Tanzania, de aanschaf van wasmachines voor een weeshuis in Mexico, de bouw van
kweekkastjes voor verbouwing van groenten in Zuid Afrika, de verbetering van een
moestuin voor een opvanghuis in Wit-Rusland, verbetering van een douche-ruimte en een
droogtrommel voor een opvanghuis voor ouderen in Rusland tot de bouw van een eetzaal
voor een kinderhuis in Oeganda, de bouw van een school in Nepal en de bouw van een
kraamkliniek in Somalië.
De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer zal hieronder enkele projecten toelichten
waarvoor de afgelopen jaren subsidie aan hen verstrekt is.
OSA en de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
In de afgelopen jaren heeft de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) een
aantal malen projecten ondersteund die waren aangedragen door de Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer.
De Doopsgezinde Gemeente in Aalsmeer wil een vredesgemeente zijn. Zij ziet haar
opdracht in de vredesgetuigenis, gericht op het afzien van geweld in het persoonlijke leven
en - zo mogelijk - in de samenleving als geheel.
Aan die opdracht wordt uitvoering gegeven door de
bereidheid van gemeenteleden zich in te zetten in
woord en daad en door het beschikbaar stellen van
geld wil de Gemeente helpen daar waar in de
wereld nood is. Niet voor niets is op oude
pronkborden de hiernaast te lezen samenvatting
van het Doopsgezinde gedachtengoed terug te
vinden.
Op diverse manieren proberen de Aalsmeerse
Doopsgezinden door hun daden hun geloof te laten spreken. Te denken valt aan de wakes
bij het detentiecentrum in Schiphol-Oost, de betrokkenheid bij de Fair-Trade-organisatie die
ertoe heeft geleid dat de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer het predikaat “Fair Trade kerk”
heeft gekregen, duurzaamheidsacties en de natura inzamelingsacties voor het Jeannette
Noëlhuis in de Bijlmer.
Daarnaast worden ontwikkelingsprojecten in derdewereldlanden ondersteund. De opbrengst
van de zogenoemde tweede collecte tijdens de kerkdiensten wordt meestal voor deze
buitenlandse projecten aangewend. Verder wordt de helft van de opbrengst van de bazar
die jaarlijks in oktober gehouden wordt, besteed aan goede doelen, die voornamelijk in
ontwikkelingslanden liggen.
De projecten worden met zorg gekozen. De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer kiest bij
voorkeur niet voor samenwerking met grote organisaties met de daaraan verbonden
bureaucratie. Liever wordt samengewerkt met kleine, in de plaatselijke gemeenschap
gewortelde, initiatieven. In de samenwerking met die kleine projecten is het mogelijk een
persoonlijke band te ontwikkelen. Dankzij die persoonlijke band krijgen de mensen die ter
plaatse vaak onder moeilijke omstandigheden aan de projecten werken ook een morele
steun in de rug.
Een voorbeeld van de moeilijke omstandigheden waaronder
vaak gewerkt wordt is het project in Congo, het voormalige
Zaïre. Dit grote, maar straatarme, land wordt al heel lang
geteisterd door een burgeroorlog.
2

In de hoofdstad Kinshassa wonen volgens ruwe schattingen ongeveer 10 miljoen
mensen. 75% van die bevolking is jonger dan 25 jaar. Onder hen bevinden zich zo'n 20.000
kinderen die letterlijk aan hun lot overgelaten op straat proberen te overleven. Deze
kinderen zijn vaak door hun familie verstoten, omdat zij heksen, tovenaars of demonen
zouden zijn: “enfants sorcier”. Hun familie gelooft dat zij verantwoordelijk zijn voor ziekten
of sterfgevallen.
De kinderen zijn niet zelden door directe familieleden
zwaar mishandeld voordat zij de straat op vluchtten.
Hiernaast de schokkende foto van een slachtoffer van
heksenuitdrijving. Op straat voeren drugs, prostitutie en
geweld de boventoon. De politie pakt soms groepen
jongeren op en stopt ze een poosje, zonder enige vorm
van proces in een gevangenis. Daar is het zonder hulp
van buitenaf, in de vorm van geld en voedsel, erg
moeilijk om te overleven.
In die wereld werkt Pasteur Tshisumpa aan zijn kinderinternaat Kinkole. Sinds 1998 worden
in het kinderinternaat straatkinderen opgevangen. Ze
krijgen huisvesting, heropvoeding, reclassering en
scholing. Op dit moment zijn het er ongeveer 110.
Alle kinderen tot en met 12 jaar krijgen basisonderwijs
op het eigen terrein. Voor de oudere jeugd was er geen
mogelijkheid tot vervolgopleiding, de kosten voor het
volgen van een opleiding elders in Kinshasha zijn erg
hoog. Voor pasteur Tshisumpa was het altijd al een grote
wens om ook voor deze jongeren mogelijkheden te
bieden. Die wens kan nu in vervulling gaan. In 2009 heeft
onder meer met onze hulp de bouw van 4 klaslokalen
voor vakonderwijs plaats kunnen vinden.
In de praktijkruimten kan vakonderwijs worden gegeven voor naaien, timmeren en metaalbewerking. De Doopsgezinde Gemeente heeft al geruime tijd een warme band met dit
project. In 2012 werd uit de opbrengst van de bazar en uit collectes ruim € 2800,00
gedoneerd. OSA vulde dit aan met € 2500,00.
Over andere projecten kan ook veel verteld worden, maar daarvoor ontbreekt hier de
ruimte. Niet onvermeld mag blijven het project voor een Eco-garden room in de Ramallah
Friends School op de westelijke Jordaanoever. Een aantal leden van de Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer heeft met raad en daad bijgedragen aan de invulling van dit project.
Aanvankelijk zou er een educatieve plantenkas worden gebouwd.
Dankzij de inbreng uit Aalsmeer werd duidelijk dat dit moeilijk haalbaar zou
worden. Daarvoor in de plaats heeft men nu gekozen voor de bouw van
zogenoemde Eco-garden rooms. Ruimten waarin met gebruik van
eenvoudige lokale duurzame bouwmethoden en gerecycled materiaal
(onder andere glazen flessen) optimaal gebruik kan worden gemaakt
van de plaatselijke klimaatomstandigheden. De Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer droeg in 2012 ruim € 3800,00 bij aan dit project en OSA vulde dit
aan met € 2500,00.
Eco-room in aanbouw

Hierboven wordt er uitdrukkelijk ingegaan op 2 projecten echter aan de Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer is de afgelopen jaren wel voor zo’n 2 à 3 projecten per jaar subsidie
verstrekt. Vanaf 2000 is dat zo ongeveer voor zo’n 25 à 30 projecten.
Voor het project in Congo is meerdere malen subsidie verstrekt en voor het project in
Ramallah, Palestina was dat één maal in 2012.
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AANVRAGEN 2013
Tot nu toe zijn er vijf subsidieaanvragen in 2013.
Drie aanvragen zijn al in 2012 binnengekomen maar konden niet worden afgerond in dat
jaar omdat de vereiste stukken nog niet binnen waren.
Inmiddels zijn 2 aanvragen van 2013 al gesubsidieerd, een project in Oeganda en een in
Wit-Rusland. Er is een subsidiebedrag van € 30.371,00 beschikbaar voor 2013.
PROJECT INFORMATIE
Heeft uw organisatie een informatiebijeenkomst, in welke vorm dan ook, over een project
waarvoor u subsidie wil aanvragen of heeft aangevraagd laat het aan ons weten.
Wij komen heel graag op bezoek om de informatie te horen zodat de beoordeling van de
subsidie aanvraag nog beter mogelijk is.
NIEUWE BROCHURE VAN OSA
In verband met onze PR-activiteiten in 2013 is een nieuwe brochure ontworpen. Er is veel
zorg aan besteed en er is gekeken naar de uitstraling van de brochure.
U ontvangt de brochure bij de Nieuwsbrief. Ook hebben wij een sponsor gevonden die deze
brochure in een oplage van 500 mogelijk maakte.
Met heel veel dank dus aan Drukkerij Noordhoek.
WEBSITE OSA
Op de website van OSA zijn nieuwe foto’s geplaatst in de banner bovenin. Deze foto’s zijn
van een deel van de projecten waarvoor aanvragen zijn geweest.
Ook is de website geheel bijgewerkt door onze webmaster.
OSA PRESENTATIEAVOND IN 2013
De Presentatieavond zal dit jaar worden gehouden op woensdagavond 9 oktober en
begint om 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.30 uur.
Het thema van deze avond zal zijn: ‘Scholen en Ontwikkelingssamenwerking’.
Drie scholen die in 2012 subsidie hebben aangevraagd houden presentaties.
Uiteraard hopen wij ook dat een aantal van de kinderen van deze scholen aanwezig zijn.
HALFJAARLIJKSE BESPREKING MET DE GEMEENTE
Twee keer per jaar in maart en oktober hebben wij een
bespreking met de wethouder en een beleidsmedewerker
van de afdeling Internationale Betrekkingen.
We bespreken dan de ingekomen aanvragen, de financiën,
de contacten met de aanvragers, de presentatieavond en
dergelijke. De gesprekken lopen altijd in een goede sfeer.

NIEUW BELEID DUS EEN NIEUW BOEK
In verband met het nieuwe regeringsbeleid is er een boek verschenen.
De hulp voorbij? is de titel. Handel werkt beter dan ontwikkelingshulp volgens de minister
van Hulp en Handel Lilianne Ploumen. In het boek vertellen mensen uit de ‘traditionele
ontwikkelingssamenwerking’ over lessen uit het verleden en over hoe internationale
samenwerking eruit zou kunnen zien.
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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