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Dit is een Nieuwsbrief van OSA en zal (zo mogelijk) 2 keer per jaar verschijnen.
30 JARIG BESTAAN VAN OSA
In verband met ons 30 jarig bestaan vindt u ons regelmatig in de pers terug. Vooral de uitreiking
van subsidie cheques die plaatsvinden worden door de pers goed opgenomen. Wij zijn dan ook
zeer blij dat de Nieuwe Meerbode dit voor ons wil doen.
U leest dit blad toch wel regelmatig want zo blijft u goed op de hoogte van de projecten
waarvoor subsidie wordt verstrekt.Natuurlijk vindt u ook alle informatie op onze website:
www.osa-aalsmeer.nl
AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE IN 2013 tot nu toe
In 2013 zijn inmiddels 11 aanvragen binnengekomen. Drie aanvragen zijn doorgeschoven van
2012 omdat ze in 2012 nog niet konden worden afgerond.
Er zijn tot nu toe zes aanvragen gehonoreerd. 1 Aanvraag werd ingetrokken omdat voldoende
geld was ingezameld voor het doel van het project.
De gehonoreerde aanvragen tot nu toe:
naam aanvrager project in
*Stichting Handreiking over Oceanen
*Stichting Tsjernina
*Stichting Heart for Children/J.de Vries
*Stichting GA
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
*Stichting GA

ontvangen subsidiebedrag
Brazilië
€
2500,00
Wit Rusland
€
2500,00
Oeganda
€
2500,00
Wit Rusland/Mogilev
€
2500,00
Zuid Afrika
€
2500,00
Wit Rusland/Shchuchino €
2500,00

Totaal is er dus aan subsidie uitgekeerd € 15.000,00. De overige vier aanvragen moeten nog
worden beoordeeld of er zijn nog onvoldoende gegevens binnengekomen om deze aanvragen te
beoordelen.
Uiteraard worden er nog aanvragen verwacht in de laatste maanden van 2013.
Er is in 2013 totaal € 30.371,00 verstrekt aan OSA door de gemeente Aalsmeer voor projecten in
ontwikkelingslanden.
Mocht u ook een aanvraag voor subsidie willen doen dan vindt u meer informatie op onze
website: www. osa-aalsmeer.nl
Op de volgende twee pagina’s vindt u weer informatie van 1 van de projecten waarvoor subsidie
is verstrekt, namelijk Stichting Heart for Children te Burgerveen.
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Het betreft een schoolproject in Oeganda.
Een paar weken geleden was ik in Oeganda en bezocht ons project. Iemand
vertelde mij het volgende verhaal.
“Ik was pas op vakantie en liep langs de vloedlijn van de zee. In de verte
zag ik dat een man steeds iets opraapte en het in zee wierp. Ik werd
nieuwsgierig, liep naar de man toe en vroeg hem wat hij aan het doen was.
Hij zei: “Het is nu eb en er zijn allemaal zeesterren op het strand aangespoeld. Die gooi ik terug
in zee, zodat ze blijven leven.” Ik keek eens goed en zag dat er inderdaad talloze zeesterren op
het strand lagen. Maar het waren er zo eindeloos veel. Ik vroeg hem of dat wel zin had, omdat er
al zoveel op het strand lagen. Toen pakte hij weer een zeester op, gooide hem in zee en zei:” voor
deze maakt het een verschil.”
En zo is het ook met ons project. Er zijn miljoenen weeskinderen in Oeganda, maar voor de
kinderen die bij ons op school zitten maken wij met elkaar het verschil.
Op de foto ziet u de hele, huidige groep. Het zijn er intussen 125. Ze zitten in de primary school
(lagere school) klas 1 t/m 5.
Dit jaar zijn er weer 28 bij
gekomen. Ze spreken allemaal
verschillende talen, de meesten
kunnen elkaar niet verstaan,
dus ook de juffrouw niet.
Het lesgeven is daarom best
moeilijk en snel Engels leren is
dus belangrijk. Toen ik er was,
waren ze letters aan het oefenen.
Eerst schrijven ze deze op een
leitje en als het wil lukken,
mogen ze in een schrift oefenen.
Maar dan blijkt weer hoe moeilijk
het is als je elkaar niet verstaat.
Want hoe hou je een pen vast en hoe begrijp je dat je tussen de lijntjes moet schrijven?
Met het leitje in de hand zitten ze te poetsen en te vegen, totdat ze zelf tot en met hun
haren onder het krijt zitten en dat is dan eigenlijk wel weer een prachtig gezicht. Om het nu
de nieuwe kinderen een beetje makkelijker te maken, hebben al deze kleintjes (er zijn zelfs
kinderen van 5 jaar bij) een vriend of vriendin uit een hogere klas. Deze vrienden maken
hen wegwijs op school, leren ze zich goed te wassen, aan te kleden, hun bed netjes maken
en hun kleren te wassen e.d.
En dat blijkt een prachtig systeem te zijn. Er moet wel bij gezegd worden dat de grote
meisjes hun taak veel serieuzer opvatten dan de grote jongens. Die laten hun vriendje soms
maar een beetje achter hen aandraven.
Maar alles valt te leren!
Zoals u hier ziet is het tweede deel van de school bijna klaar. De kinderen zitten al in de lokalen.
Dat kan omdat er al een tussenvloer is. Het dak moet nog worden afgemaakt, maar daar wordt
heel hard aan gewerkt .
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Er is ook een nieuwe poort. Naar Nederlandse begrippen is het misschien wat vreemd, maar in
Oeganda is het heel gewoon dat er een poort met portier is bij een school. Je moet je ook melden.
Dit wordt allemaal gedaan voor de veiligheid van de kinderen. Zoals het ook verplicht is om de
school te omheinen met een hek. Daar is de afgelopen jaren dan ook veel geld in gaan zitten.
Heel fijn om te melden is dat de vergunningen van de school allemaal rond zijn. We zijn nu
officieel geregistreerd. De schoolinspecteur is al op bezoek geweest en was onder de indruk van
het niveau.
Toekomstvisie
Zoals we al wel vaker hebben verteld, is het de bedoeling dat de school op een gegeven moment
zichzelf kan bekostigen. Dat kan, als we naast de weeskinderen, ook kinderen van betalende
ouders kunnen toelaten. Dit kan pas als de school compleet is. Hiervoor moeten we dan ook een
aula en eetlokalen hebben en het derde deel van de school moet nog gebouwd worden. We
hopen, als God het wil, dat het over twee à drie jaar zo ver is.
Dit jaar willen we de aula bouwen en volgend jaar het derde deel van de school. Dit is uiteraard
afhankelijk van het beschikbare geld.
OSA (namens de gemeente Aalsmeer) heeft ons dit jaar ook ondersteund en mede hierdoor en
ook door het benefietconcert dat in de Oosterkerk van Aalsmeer is gehouden (opbrengst
€ 10.500,-) is er dit jaar in Nederland € 95.000,- bij elkaar gebracht.
Dit is een heel groot bedrag en mede namens de kinderen willen wij U daarvoor hartelijk
bedanken.
We hopen ook het komende jaar weer ondersteund te worden door u allen, zodat de bouw
gewoon door kan gaan.
We houden u graag op de hoogte van het reilen en zeilen van "ons" project.
(www.heart4children.org)
Vriendelijke groet,
Marrianne Zeldenrust
Voorzitter Stichting Heart for Children

Joop de Vries
Ambassadeur St. Heart for Children
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NIEUWE BROCHURE VAN OSA
Erg goede reacties hebben wij ontvangen op onze nieuwe brochure. De brochure is aan adressen
van ons bestand gezonden en op diverse plekken neergelegd, waaronder het
gemeentehuis afdeling Welzijn, de bibliotheek, de Wereldwinkel, de Dorcaswinkel en alle kerken
in Aalsmeer. Mocht u nog exemplaren willen ontvangen dan horen wij dat graag van
u, onze e-mail is: info@osa-aalsmeer.nl
OSA PRESENTATIEAVOND IN 2013
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al vermeldden wordt de avond gehouden op woensdag
9 oktober 2013. De uitnodiging voor deze avond vindt u hierbij. Vertegenwoordigers
namens drie basisscholen uit de gemeente Aalsmeer komen vertellen wat ze gedaan hebben aan
ontwikkelingssamenwerking voor hun projecten. De avond wordt opgevrolijkt door Carlos Rivas,
met muziek en zang uit onder anderen Mexico.
Het belooft weer een inspirerende avond te worden.
KEURMERK VOOR KLEINSCHALIGE PROJECTEN
Brancheorganisaties in de filantropische sector overleggen over een universeel keurmerk voor
alle goede doelen. Dat kan kleine ontwikkelingsorganisaties in problemen brengen, vreest
belangenbehartiger Partin. Dat er een keurmerk komt voor alle goede doelen in Nederland is
zeker. Hoe het eruit gaat zien weet nog niemand. Dit najaar moet het voorstel klaar zijn dat de
Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) als opdracht van de overheid kreeg.
Gevolg kan zijn dat misschien sommige goede doelen geen ANBI-status kunnen krijgen en voor
het keurmerk veel zouden moeten betalen. Partin wil zich sterk maken voor een betaalbaar en
haalbaar keurmerk voor kleinschalige organisaties.
(bron: My World nummer 2/juni 2013)
TRAINING VOOR ACTIEVE WERELDBURGERS
Vanaf juni 2013 biedt MyWorld voor de actieve wereldburgers, samen met hun partners,
trainingen en bijeenkomsten aan door heel Nederland. Het zijn allemaal trainingen en
bijeenkomsten speciaal ontwikkeld voor mensen en organisaties die zich bezighouden met
opzetten en uitvoeren van projecten in internationale samenwerking. Er zijn bijeenkomsten
over diverse thema’s als kinderzorg, en trainingen over bijvoorbeeld projectplanning,
communicatie en contextanalyse, maar ook sociale media, story telling en crowdfunding.
De trainingen en bijeenkomsten worden geleid door ervaren trainers en sprekers met
internationale ervaring. Deze trainingen voor actieve wereldburgers lopen vanaf juni 2013 t/m
december 2014. Voor vragen over trainingen en bijeenkomsten kunt u mailen met
training@myworld.nl, of kijken op de website: www.myworld.nl/training
EEN BOEK
*Hoe word je stinkend rijk in het nieuwe Azië van Mohsin Hamid vertaald uit het
Engels door Ronald Vlek.
Het boek is een roman geschreven in de vorm van een zelfhelpboek. Wijze raad
wordt gegeven door Mohsin Hamid aan ‘personen‘. Hij wil laten zien hoe
meedogenloos concurrerend het leven in een grote Aziatische stad is voor de
inwoners, maar tegelijkertijd ook verheffend. Dat is de paradox.
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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