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NIEUWSBRIEF voorjaar 2014
Dit is een Nieuwsbrief van OSA en zal (zo mogelijk) 2 keer per jaar verschijnen.
OSA 30 JAAR
Vorig jaar bestond OSA 30 jaar. We hebben dit in kleine kring gevierd met bestuursleden
en oud bestuursleden. Natuurlijk waren er felicitaties van de gemeente Aalsmeer met
daarbij een prachtige bos bloemen voor de huidige bestuursleden. De geschiedenis van
OSA is op papier gezet en wordt nu nog verder uitgewerkt.
Het was een leuke avond ook om de oud bestuursleden weer eens te zien.
AANVRAGEN 2013
In 2013 zijn voor de volgende 14 projecten subsidie verstrekt:
naam aanvrager
project in
ontvangen subsidiebedrag
*Stichting Handreiking over Oceanen Brazilië
€ 2500,00
*Stichting Tsjernina
Wit Rusland
€ 2500,00
*Stichting Heart for Children
Oeganda
€ 2500,00
*Stichting GA
Wit Rusland/Mogilev
€ 2500,00
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Zuid Afrika
€ 2500,00
*Stichting Help Paulien Helpen
Mexico
€ 2500,00
*Stichting Team Timmerman
Kenia
€ 2500,00
*Joke van der Zwaan/Sapana Village Nepal
€ 2500,00
*Stichting GA
Wit-Rusland/ Shchuchino € 2500,00
*Wellantcollege/Westplas
Mikrokredieten
€ 1165,00
*Stichting Foundation Mission House Nigeria
€ 2500,00
*Stichting GA
Filippijnen
€ 2500,00
*Mariëlle Bouwmeester
Cambodja
€ 637,50
*Stichting Rommelmarkt Kudelstaart
Tanzania
€ 2500,00
Er zijn 3 aanvragen doorgeschoven van 2012 omdat deze aanvragen in 2012 niet konden
worden beoordeeld. Van deze aanvragen waren nog niet alle stukken binnen in 2012.
14 nieuwe aanvragen zijn er binnengekomen in 2013 waarvan er 1 werd ingetrokken.
Van 2 aanvragen zijn nog niet alle stukken binnen dus kunnen deze nog niet beoordeeld
worden. Uiteindelijk zijn dus aan 14 aanvragen subsidie uitbetaald tot een totaal bedrag van
€ 31.802,50. Wij hebben in 2013 voor de projecten € 30.371,00 subsidie ontvangen.
Er was nog een restbedrag over van 2012 dus konden deze aanvragen allemaal
gehonoreerd worden.
De projecten bevatten de inrichting van een keuken in Brazilië, schoolmaterialen voor
scholen in Rusland en Wit Rusland , de bouw van dak op een school in Oeganda, stenen
voor de bouw van een school in Nepal, de aanschaf van machines voor houtbewerking in
Wit Rusland, de aanschaf van busjes voor vervoer van kinderen in Zuid Afrika, Filippijnen
en Mexico, het opknappen van een keuken in Wit Rusland, opleiding voor weeskinderen in
Kenia, een nieuwe vloer en startgeld voor zonnepanelen voor een kinderhuis in Nepal, de
afbouw van een kliniek in Nigeria, de aanschaf van sportmaterialen in Cambodja en de
aanleg en verbetering van watersystemen/leidingen in Tanzania. Er werd ook subsidie
verstrekt voor de aanschaf van Microkredieten voor in de meeste gevallen projecten voor
vrouwen. Hierdoor kunnen zij geld lenen en zo een eigen bedrijfje starten.
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Hieronder weer informatie over een project, dit keer in Brazilië waaraan al vele jaren
subsidie wordt gegeven. Het betreft een project van de Stichting Handreiking over Oceanen
die ook actief is in Aalsmeer.
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CAPÃO BONITO
Ieder van ons heeft weleens een droom. Bij de een zal hij verwezenlijkt worden, een ander
denkt er nog over en bij weer anderen zal het altijd een droom blijven. Velen van ons
herinneren zich nog de beroemde woorden van Martin Luther King ‘I have a dream’ of
Mandela die de vrijheid in Zuid Afrika voor de Afrikaanse bevolking verwezenlijkte.
Voorbeelden uit de politiek die ons aanspreken, maar er zijn ook vele voorbeelden in het
klein. Van mensen zoals wij die hun droom hebben en over de droom van een van hen,
Henk Helsloot, gaat dit artikel.
Geboren in Aalsmeer als zoon van een rozenkweker, wilde hij zich al van kinds af aan in
dienst stellen van minder bedeelden ‘all over the world’. Mede om die reden werd hij
priester en kreeg hij, na enkele jaren in Nederland werkzaam te zijn geweest, toestemming
om naar Brazilië te vertrekken om daar zijn geestelijke en sociale inspiraties te gaan
invullen.
In een middelgrote stad ,Capão Bonito, werd Henk verantwoordelijk voor de geestelijke
verzorging van de bevolking, maar al snel werd zijn aandacht getrokken naar het leed van
veel jonge kinderen die op straat leefden, slecht gekleed, ondervoed, zonder scholing en
begeleiding. En hier kwam zijn droom weer naar boven. Hij schreef dit naar Holland en
vertelde dat hij een centrum wilde bouwen, waar plaats zou zijn voor deze kinderen en waar
ze aandacht zouden krijgen, voeding en scholing. Daarvoor ging hij een stuk land kopen,
vlakbij de stad en daar wilde hij dat centrum gaan opbouwen. Zo kwam in 1973 de
oprichting tot stand van de Stichting Handreiking over Oceanen. Door hun financiële steun
werd stukje bij beetje de droom van Henk Helsloot werkelijkheid.
Bij zijn aankomst trof hij een stad van 60.000 inwoners, waar een gigantische werkloosheid
heerste en een al even hoog kindersterftecijfer. Met onverminderd doorzettingsvermogen is
hij hier aan de slag gegaan en niet zonder resultaat. ‘Padre Henrique’, zoals de bewoners
hem inmiddels kennen en noemen, bouwde er drie nieuwe kerken die tot op de dag van
vandaag vol zitten. Daarnaast is hij op een stuk land van 7 ha, dat hij in staat was te
verwerven, een centrum gestart voor de opvang van totaal verwaarloosde en verarmde
kinderen tot een jaar of twee. Hij organiseerde er beroepsopleidingen voor volwassenen,
waarbij een staatsdiploma te verdienen viel en waardoor de kans op werk aanzienlijk werd
vergroot. Het centrum is onder zijn leiding uitgegroeid tot een alom gewaardeerd
onderkomen, waar nu dagelijks meer dan 500 kinderen komen.
De leeftijdsgroepen zijn uitgebreid
naar drie tot en met 14 jaar, maar nog
steeds zijn alle kinderen afkomstig uit
de armste milieus. Op het centrum
krijgen ze eten, verzorging en
onderwijs en kunnen naar hartelust
spelen.
Ook de plaatselijke autoriteiten is het
succes en de kwaliteit van de opvang
niet ontgaan, want op het terrein is op
hun verzoek een voorziening gebouwd
voor de 24-uurs opvang van uit huis
geplaatste kinderen.
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Samenwerking vindt tevens plaats met onderwijsinstellingen uit de regio. De universiteit van
de stad verleent medewerking bij de cursussen van de recentelijk gebouwde
computerschool, waar zowel kinderen als volwassenen voor kunnen inschrijven.
Niets van dit alles zou mogelijk zijn geweest zonder de hulp van een grote groep donateurs,
in meerderheid afkomstig uit zijn vroegere parochies in Holland. Ook zijn geboorteplaats
Aalsmeer steunt hem al jaren via de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer
(OSA) Ook met hulp van Wilde Ganzen zijn er heel veel nieuwe projecten tot stand
gekomen.
Projecten die daardoor geslaagd zijn, zijn o.a. een computerschool, een industriële
wasmachine om iedere dag schone kleren voor de aanwezige kinderen te kunnen leveren.
Er is een hek om het terrein geplaatst, een gebouw voor uitbreidng van de eetzaal tot stand
gekomen; door de nog steeds aanwezige wachtlijsten was dit hoognodig. Ook de keuken
zelf, waar ieder dag het eten voor de kinderen wordt bereid is vernieuwd en aangepast en
zo kunnen we nog verschillende projecten opnoemen waar OSA en ook Wilde Ganzen aan
hebben bijgedragen dit te realiseren.

nieuwe eetzaal

nieuw keukengerei

Zo is een centrum ontstaan waar dagelijks zo’n 450 à 500 kinderen uit de armste wijken
gevoed worden, onderwijs genieten en medische zorg krijgen. De Stichting Handreiking
over Oceanen, maar ook het Sociale Centrum in Brazilië met al haar kinderen en
verzorgers, is heel dankbaar voor al die jarenlange steun, gegeven door zovele donateurs
en OSA. Ook Henk Helsloot, oprichter van het Centrum en nog steeds volop actief op dit
centrum, weet dat dit alles nooit gerealiseerd had kunnen worden zonder die geweldige
hulp uit Holland.
Belangrijk is ook dat hij het voor elkaar heeft gekregen dat vanuit Brazilië gelden worden
gegenereerd. Er is een structurele bijdrage van de overheden en naast donaties van lokale
bedrijven en particulieren levert tevens de verkoop van op het centrum gemaakte produkten
geld op.
Henk Helsloot komt in mei van dit jaar 2014 naar Nederland voor vakantie, maar ook om
iedere donateur die hem zolang gesteund heeft hartelijk te danken voor de goede giften.
Een ieder is van harte welkom om op 8 juni 2014, aanwezig te zijn bij de misviering in de
Heilige Geest Kerk te Amstelveen waarbij hij aanwezig zal zijn. Na de viering hoopt hij vele
donateurs en vrienden de hand te schudden.
In juli gaat Henk weer terug naar zijn levenswerk want hij is er nog lang niet klaar.

diploma-uitreiking
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EXTRA GELD VAN KICI KLEDINGBAKKEN VOOR PROJECTEN
Vanaf 2015 krijgt OSA extra geld van de KICI kledingbakken die overal in de gemeente
staan. De wethouder en de gemeenteraad gingen hiermee akkoord in oktober en november
2013. Het bedrag, 25% van de opbrengst, is dan extra geld voor OSA. Het bestuur van
OSA is hier heel blij mee.
Natuurlijk zullen wij dit geld weer gaan besteden aan aanvragen voor projecthulp.
Dus doe uw oude kleding, gordijnen, handdoeken, schoenen en vodden in de groene KICI
bakken!
OSA PRESENTATIEAVOND IN 2014
De Presentatieavond zal dit jaar worden gehouden op woensdagavond 8 oktober en
begint om 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.30 uur.
Het thema van deze avond zal zijn: ‘Onderwijs en ontwikkelingssamenwerking’.
De avond zal er iets anders uit zien dan gebruikelijk.
Naast deze avond organiseren wij in dezelfde periode een tentoonstelling van kunstwerken
uit Wit Rusland. De kinderen van de omgeving van Tsjernobyl gaan, als ze dit willen, naar
deze kunstscholen naast hun basis- of middelbare-school.
Het is de bedoeling dat ook uw organisatie deze tentoonstelling kan bezoeken in die
periode. Zowel ouderen als jongeren zijn welkom in het gemeentehuis.
De uitnodigingen voor dit alles gaan in september de deur uit en natuurlijk ontvangt u er ook
één met de nieuwsbrief in het najaar.

VOORSTELLING VAN VLUCHTELINGEN
Het plan is in oktober de voorstelling ‘As I left my father’s House’ in Aalsmeer te laten
komen. OSA wil dit samen met Stichting Vluchtelingenwerk Aalsmeer organiseren.
We zijn bezig om een zaal te regelen.
Hieronder een korte uitleg over het stuk.
Nieuwe vluchtverhalen en oude aartsvaders: een proces
‘As I Left My Father’s House’ is bij tijden hartverscheurend en op waarheid gebaseerd. Dit
toneelstuk gaat over de langjarige gevolgen van oorlog en over het bidden op momenten die er toe
doen. Het resoneert met de ontwrichting door grote gebeurtenissen en met de vluchtverhalen van vele
migranten. De meeste profeten van de drie religies moesten huis en haard verlaten door agressie,
armoede of oorlog. Ook zij sloegen toen der tijd een onbekende weg in vol onzekerheid en gevaar.
De teksten in het stuk zijn hierop geїnspireerd en komen uit verschillende bronnen. De Bijbel, de
Koran en de Tenach lopen samen op met persoonlijke geschiedenissen en overwegingen, en wel zo
dat niemand meteen weet uit welke bronnen wordt geput. Anarchie, de gevaren op een vluchtweg/de
hidjra en de pijn van verlies komen aan de orde, evenals de eenzaamheid van het niet weten
waarheen de volgende stap gezet moet worden. Maar aan de andere kant staan het begin van
vernieuwing en de kracht van Liefde. In dit theaterexperiment wordt een niet-westerse manier van
vertellen gecombineerd met een westers theatrale context. Alle mensen op het podium zijn
gelouterde professionals die het stuk de kracht geven die het nodig heeft. Na de voorstelling zijn er
gesprekken in en met het publiek over de aangedragen themata. Niet om elkaar te overtuigen, wel om
elkaars ervaringen aan te horen: over de inhoud van het stuk en cruciale gebeurtenissen op de eigen
levensweg.
Zeer aan te bevelen! Meer informatie hierover in het najaar.
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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