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NIEUWSBRIEF najaar 2014
Dit is een Nieuwsbrief van OSA en zal (zo mogelijk) 2 keer per jaar verschijnen.
BESTUUR OSA
Het bestuur van OSA heeft weer een wijziging. 1 van de bestuursleden heeft door drukke
werkzaamheden het bestuur moeten verlaten.
Een nieuwe enthousiasteling is zich aan het oriënteren of zij in het bestuur wil.
Het bestuur bestaat dus nu officieel uit 5 leden.
We kunnen opnieuw nieuwe bestuursleden gebruiken, bij voorkeur mensen met ervaring
met ontwikkelingssamenwerking.
Alle info kunt u krijgen van: Betty Kooij, secretaris via e-mailadres: info@osa-aalsmeer.nl
of telefoonnummer: 0297321509

SPONSORING BROCHURE EN FLYER DOOR NOORDHOEK
Onze brochure was op dus moesten nieuwe bijgemaakt worden.
Opnieuw hebben we een korting op onze rekening gekregen van Drukkerij Noordhoek B.V.
Ook voor de flyer voor de tentoonstelling heeft Noordhoek een bedrag gesponsord.
Geweldig dat Noordhoek dit allemaal voor ons doet!.

AANVRAGEN 2014
Er zijn tot nu toe 9 aanvragen voor subsidie bij OSA in behandeling geweest.
1 aanvraag wordt nog beoordeeld. 8 aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd, namelijk:
naam aanvrager
project in
ontvangen subsidiebedrag
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Angola
€ 1000,00
*Stichting Kinderhulp Afrika
Oeganda
€ 275,00
*Stichting GA
Wit Rusland/ Svetly Put € 2500,00
*Stichting GA
Filippijnen
€ 1000,00
*Jozefschool Aalsmeer
Nigeria
€ 693,00
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Niger
€ 1300,00
*Stichting Rommelmarkt Kudelstaart
Somalië
€ 500,00
*Antoniusschool Kudelstaart
Nepal
€ 480,00
Er zijn 2 aanvragen doorgeschoven van 2013 omdat deze aanvragen in 2013 niet konden
worden beoordeeld. Van deze aanvragen waren nog niet alle stukken binnen in 2013.
1 aanvraag kon nog betaald worden van het budget van 2013.
De projecten bevatten: Het maken van schoolbanken voor een school in Angola, de
aanschaf van schoolboeken voor schoolkinderen in Oeganda, uitbreiding van een garage
in Wit Rusland, noodhulp bij ramp in Filippijnen, bijdrage voor de bouw van een ziekenhuis
in Nigeria, aanschaf van kasten, schoolmaterialen en aanleg schooltuin in Niger, bijdrage
voor bouw moeder- en kind-kliniek in Somalië, bouw van toiletgebouwen bij school in Nepal.
We verwachten in 2014 nog zeker 5 aanvragen voor subsidie binnen te krijgen.
Mocht u nog een aanvraag willen doen dan horen wat dat graag van u.
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Mariëlle woont in Kudelstaart en ging in 2013 weg naar Cambodja als vrijwilliger werken
voor een project daar.
Hieronder haar verhaal.

Mariëlle Bouwmeester deelt haar ervaring als vrijwilliger

Heel wat jaren geleden ben ik afgestudeerd aan het CIOS Overveen. Daar had ik een extra
vak gevolgd namelijk Internationale sportontwikkeling. Helaas toen der tijd deze kennis niet
kunnen delen in een ontwikkelingsland. Maar 2013 ging daar verandering in brengen, Azië
werd mijn plan. Na lang het internet doorspitten kwam ik terecht bij een non-profit
organisatie Hopeful Children Center Cambodja. De doelstelling van de organisatie sprak mij
aan, de enthousiaste reactie van Carola, en voor mij een belangrijk detail het gebied had
nog geen extra kennis vergaard over sport.... perfect.
Mijn sportproject zou ik uitvoeren in Angroka, op de secundary/highschool. Ik zou daar 3
docenten opleiden om aan 2200 kinderen sportlessen te geven. Mijn doelstelling was om 7
sporten uit te lichten: Voetbal, Volleybal, Frisbeegames, trefbal, aerobics, softbal, estafettes.
Om het project beter te doen slagen heb ik sponsoren gezocht, zodat ik sportmaterialen kon
aanschaffen. Ik heb sportmassages gegeven voor goede doel, en diverse donaties
ontvangen. Het mooie bedrag € 637,50 dat ik van familie, vrienden, collega's, sportmaatjes
etc. heb mogen ontvangen is door OSA Aalsmeer (gemeente) verdubbeld.
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In oktober 2013 was het zover. Ik ben met 50 frisbees en
wat kleine sportmaterialen naar Cambodja gegaan. Nadat
ik door Carola, Channy en de Angroka highschool hartelijk
werd ontvangen heb ik de enthousiaste docenten mogen
opleiden.

Ik ben begonnen met de docenten gestructureerde lessen te laten geven. Ik gaf eerst het
voorbeeld, daarna deden we het samen de les en uiteindelijk gaven de docenten zelf de les.
Ondanks dat er een taal barrière was... ik spreek geen Khmer... kon met voorbeelden
tekeningen en handgebaren alles gerealiseerd worden.
De docenten wilden elke dag het liefst weer wat nieuws
leren en gaven aan, dat ze super blij waren met alle
kennis die ze kregen. Naast de docenten waren vooral de
kinderen erg blij, zoveel blijde gezichten en
enthousiasme, dat kunnen jullie je niet voorstellen, maar
is wel te zien op de foto's.

Naast de 7 sporten die we hebben beoefend heb ik ook
bereikt dat meisjes en jongens samen sporten. Zo gaaf.
Uiteindelijk is het ons ook gelukt om bij een lokaal bedrijfje twee betonnen tafeltennistafels
te laten maken. Na veel onderhandelen en discussies over bouwtekeningen etc., werden
deze geïnstalleerd op de school. Wel was er een betonnen ondervloer nodig om verzakking
(drassige grond) tegen te gaan. De kinderen kunnen nu buiten de sportlessen ook lol
maken bij deze tafeltennistafels. Mijn missie is geslaagd.

Mariëlle bij 1 van de tafeltennistafels
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OSA PRESENTATIEAVOND 8 oktober 2014
Bij deze Nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor de Presentatieavond op woensdag
8 oktober 2014. Het thema is Onderwijs en Ontwikkelingssamenwerking.
De avond zal er iets anders uit zien dan gebruikelijk.
Er zullen 2 sprekers over hun project vertellen met woord en beeld.
Daarnaast komt er een spreker van Stichting Edukans. Hij/zij komt vertellen over de
werkzaamheden van de stichting op het gebied van onderwijs in ontwikkelingslanden en
onder andere hoe de samenwerking met de scholen in Nederland is.

TENTOONSTELLING VAN TSJERNOBYL KINDEREN IN GEMEENTEHUIS AALSMEER
Naast deze avond organiseren wij in dezelfde periode een tentoonstelling van kunstwerken
van kinderen van de kunstscholen (mede financieel gesteund door OSA) uit Rusland en
Wit-Rusland. De kinderen van de omgeving van Tsjernobyl gaan, als ze dit willen, naar
deze kunstscholen naast hun basis- of middelbare-school om zo hun trauma te verwerken
na de ramp in 1986. Sommige kinderen ontwikkelen zich als kunstenaar en gaan uiteindelijk
naar de kunstacademie.
De tentoonstelling is in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer van
6 oktober – 31 oktober.
Zie bijgevoegde flyer .

VOORSTELLING VAN VLUCHTELINGEN
Het plan was in oktober de voorstelling ‘As I left my father’s House’ in Aalsmeer te laten
komen. OSA wilde dit samen met Stichting Vluchtelingenwerk Aalsmeer organiseren.
Na drukke werkzaamheden is het ons niet gelukt om voldoende geld in te zamelen voor
deze voorstelling want projectgeld willen en kunnen wij hier niet voor gebruiken.
Natuurlijk willen we wel proberen om voldoende sponsorgeld binnen te krijgen om deze
voorstelling alsnog in Aalsmeer te krijgen. Dit jaar 2014 gaat dit niet meer lukken.
Wordt vervolgd dus!
TRAININGEN MY WORLD
My World organiseert weer diverse trainingen op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking.
Hieronder enkele in Amsterdam, Amersfoort en Utrecht.
*20 september PyPlan in Utrecht, over de bouwstenen om een projectplan te maken.
*8 oktober MyStory in Amersfoort, hoe vertel je een duidelijk, inspirerend verhaal over je
project.
*29 oktober MySocialMedia in Amsterdam, wat is er allemaal mogelijk om je doelgroep te
bereiken.
*8 november MyVisualMedia in Utrecht, hoe maak je beeldmateriaal over je project.
*27 november MySocialVenture in Utrecht, leer de ondernemende kant van je project.
De kosten liggen tussen de € 25,- en € 35,- per training.
Op sommige trainingen krijgen Partin leden 20% korting op de prijs.
Meer informatie en aanmelden kan via de website: www.myworld.nl/training

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: 0297321509
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