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NIEUWSBRIEF voorjaar 2015
Dit is een Nieuwsbrief van OSA en zal (zo mogelijk) 2 keer per jaar verschijnen.
JAAROVERZICHT OSA SUBSIDIEAANVRAGEN 2014
In 2014 zijn er 18 aanvragen voor subsidie bij OSA in behandeling geweest.
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.
De aanvragen zijn:
naam aanvrager
project in
ontvangen
subsidiebedrag
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Angola
€ 1000,00
*Stichting Kinderhulp Afrika (schoolboeken)
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
*Stichting Kinderhulp Afrika (bouw school)
Oeganda
€ 2500,00
*Stichting Foundation Mission House
Nigeria
€ 2500,00
*Stichting Sapana School
Nepal
€ 2500,00
*Stichting GA
Wit Rusland/Mogilev
€ 2500,00
*Stichting Heart4Children
Oeganda
€ 2500,00
*Stichting Tsjernina
Wit Rusland
€ 1350,00
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Mali
€ 1250,00
*Stichting Help Paulien Helpen
Mexico
€ 2500,00
In totaal is dus € 25.348,00 aan subsidie uitgekeerd. Van het budget van 2013 is daarvan
nog € 1000,- gebruikt.
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,
bouw van een school in Oeganda, herstelwerkzaamheden op gebouw voor opvang alcoholen drugsverslaafden in Mogilev, Wit Rusland, aanschaf bus voor vervoer schoolkinderen in
Oeganda, aanschaf medische apparatuur voor ziekenhuis in Wit Rusland, aanschaf
schoolmeubilair in Mali en aanschaf 20 zonnepanelen op weeshuis in Mexico.
Er is nog een bedrag van ongeveer € 5000,- over van het budget van 2014. Dit is
gereserveerd voor twee aanvragen van Wellantcollege/Westplas deze aanvragen zijn niet
afgerond omdat nog niet alle stukken zijn binnengekomen in 2014.
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Hieronder een verslag van een project op de Filippijnen o.a. gesteund door OSA in 2014.
De Gemeente Aalsmeer heeft ook een bedrag van € 5000,- gestort op giro 555 in 2014.
OSA kent Tabitha uit eerdere en latere projecten en vindt het beter dat geld naar personen/
organisaties gaat waar direct resultaat en verantwoording kan worden afgelegd.

Na de Tyfoon op de Filipijnen in november 2013
Hulpverlening, herbouwen en herstellen met de teams van Abner en
Tabitha Cavan-Dekkers
Tabitha Dekkers uit Aalsmeer woont al 16 jaar in de Filippijnen op het eiland Cebu.
Ze is getrouwd met Abner Cavan uit de Filippijnen en heeft twee jongens van 10 en 5 jaar.
Ze wonen in Cebu-City en ze werken in de sloppenwijken van deze miljoenen stad.
Abner is voorganger van kerkgemeenschappen, die daar door hen begonnen zijn.
Hun werk is gericht op de allerarmsten.
Dag en nacht zetten zij en hun teamleden zich in voor de sloppenbewoners, daklozen
(onder hen veel kinderen), zieken, drugsverslaafden en prostituees (waaronder
tienermeisjes). In 2012 is voor deze laatste groep door hen een opvangcentrum geopend.
Twee keer per week wordt met circa zestig dakloze vaders, moeders en kinderen gegeten
en een bemoedigingsdienst gehouden in een park.
Veel jongeren worden ondersteund om een goede schoolopleiding te volgen. Onder hen
tweehonderd basisschoolleerlingen, tientallen middelbare scholieren en enkele studenten.

Tabitha, Abner en kinderen

Omdat het eiland Cebu omgeven wordt door andere eilanden hebben ze zelden last van
grote stormen. Dat veranderde op 8 november 2013, toen raasde de tyfoon Haiyan, de
zwaarste orkaan die ooit gemeten is met 300 KM per uur over het eiland Cebu en
omliggende eilanden. 6300 mensen verloren hun leven en 16 miljoen mensen zagen hun
huizen geheel of gedeeltelijk verloren gaan.
2

“We zijn heel dankbaar dat we zelf voor een ramp bewaard zijn gebleven. Zelfs de grote
bomen in onze tuin staan er nog .… andere grote bomen een straat verderop waren
omgewaaid. De kern van de tyfoon raasde op nog geen 80 km ten noorden van ons huis
over het eiland. Pas een dag later, toen de elektriciteit weer werkte, realiseerden wij ons wat
een ramp de tyfoon had veroorzaakt. Grote palmbomen waren als luciferhoutjes
doormidden gebroken. Het leek wel een herfstlandschap, maar dan in extreme vorm: alle
groen was verdwenen, alles bruin van de takken en stukken hout.
Langs de weg smeekten kinderen om water en voedsel. Langs de kust lagen grote schepen
die waren gestrand. Ondanks de puinhopen en het verlies van alles wat ze bezaten waren
veel mensen dankbaar dat ze nog leefden. Heel veel mensen zijn familieleden, vrienden en
buren kwijtgeraakt. Het is werkelijk hartverscheurend. Vanuit onze kerkelijke gemeenschap
hebben we geholpen met onderdak en voedsel”.
De week na de tyfoon zijn we heel hard aan de slag gegaan en hebben we gedaan wat we
konden. We hebben water en voedsel gebracht en helpen opruimen, bouwen en herstellen.

Na de tyfoon

Team bezig met opbouw

Onze teams bezochten de evacuatiecentra in Cebu en het ziekenhuis, waar gewonden van
de tyfoon lagen om hen ook van het nodige te voorzien.
De daarop volgende maanden werden elke week teams uitgezonden naar de getroffen
gebieden. Alle hulpverlening werd gecoördineerd vanuit huize Cavan-Dekkers.
Het werk werd ondersteund door mensen van de eigen gemeente, maar ook door mensen,
die hulp kwamen verlenen vanuit China (HongKong) om huisjes te repareren en te bouwen
in de rampgebieden. We hebben tien nieuwe woningen gebouwd.
Uiteraard moest dit alles ook gefinancierd worden. We zijn dankbaar voor alle financiële
hulp die het voor ons mogelijk heeft gemaakt.
Abner Cavan hoopt dat het land niet zal vergeten worden als de mediahype geluwd is.
“De wederopbouw zal een zaak van lange adem zijn die veel geduld zal vergen”, aldus
Cavan. We zullen dus ook lange tijd hulp nodig hebben.
De familie Cavan-Dekkers: “We zijn erg dankbaar voor de steun die we kregen van
Stichting OSA voor de directe hulp voor de bouw en restauratie van huisjes en ook voor de
eerdere hulp voor de aanschaf van een busje, weliswaar bedoeld voor het vervoer van
tienermeisjes, die uit de prostitutie zijn bevrijd, maar dat ook tijdens de wederopbouw vaak
gebruikt om teams naar de plaatsen te brengen waar gebouwd werd”.
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OSA PRESENTATIEAVOND IN 2015
De presentatieavond zal dit jaar worden gehouden op woensdagavond 7 oktober en
begint om 20.00 uur. U bent welkom vanaf 19.30 uur.
Het thema is: ‘BOUWEN EN VERBOUWEN IN ONTWIKKELINGSLANDEN’.
Er zijn 3 sprekers uitgenodigd om hun project te presenteren en beelden te vertonen.
Uiteraard zijn van andere projecten die subsidie mochten ontvangen weer presentaties via
de tafels.
VOORSTELLING ‘AS I LEFT MY FATHERS HOUSE’
Wij zijn nog steeds druk bezig geld in te zamelen om deze voorstelling naar Aalsmeer te
halen. Wij zijn zeer verheugd dat we uit het Meerlandenfonds € 500,- mochten ontvangen.
Wilt u ons steunen om het stuk naar Aalsmeer te halen een klein bedrag is ook welkom!
Ons banknummer is:
IBAN: NL53 TRIO 098519672
t.n.v. OSA te Aalsmeer,
graag onder vermelding ‘voorstelling’.

www.asileftmyfathershouse
SPONSORING KIND VAN DE TSJERNOBYL-RAMP
Om als kind van de Tsjernonyl-ramp naar een kinderkunstschool te gaan is er geld nodig.
U kunt ook een kind sponsoren (zie inlegbrief hierbij).
BOEK TSJERNOBYL-RAMP
Er is een prachtig fotoboek Silent Witnesses – Three decades after Chernobyl ’s nuclear
disaster verschenen over de gevolgen van de nucleaire ramp van Tsjernobyl in 1986. Het
boek bevat een voorwoord van Prof.Jacqueline Cramer.
Wetenschappers en fotografen bezochten diverse
malen de ‘death zone’ rond de ontplofte
kerncentrale van Tsjernobyl. Zij spraken met
onderzoekers, ooggetuigen en slachtoffers
van de ramp en brachten het getroffen gebied in
beeld (zie www.chernobylwitness.com)
De kosten zijn € 39,95 en is te bestellen bij:
www.boekenbestellen.nl

FAIR TRADE GEMEENTE
Er is een werkgroep actief in Aalsmeer met het verkrijgen van de status ‘Fair Trade
Gemeente’. OSA juicht dit initiatief van harte toe.
Koopt u ook Fair Trade artikelen of vraag er naar in uw supermarkt, restaurant, clubhuis,
kerk e.d.!
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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