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NIEUWSBRIEF najaar 2009
Dit is een Nieuwsbrief van OSA en zal (zo nodig) 2 keer per jaar verschijnen.
NIEUWE VOORZITTER BIJ OSA
Na het afscheid van onze voorzitter de heer Theo te Winkel in 2008 is een nieuwe
voorzitter, namelijk de heer Gerard Nijland, bereid gevonden het voorzittersschap
over te nemen sinds januari 2009.
Gerard Nijland werkte 4 jaar in Afrika, Nigeria als tropenarts en is al enige jaren
betrokken bij OSA.
Wij zijn erg blij met onze nieuwe voorzitter en wensen hem heel veel succes de
komende jaren met zijn voorzittersschap.
AANVRAGEN 2009
Dit jaar deden de volgende organisatie tot nu toe een beroep op subsidie van de
gemeente, die wij als OSA mogen verdelen:
*Jongeren van de Chr. Geref. Kerk “De Lijnbaan” in Aalsmeer en de Ned. Geref. Kerk “De
Lichtbaken”te Rijsenhout,
project in Zuid Afrika
*Stichting Kinderhulp Afrika Aalsmeer,
project in Uganda
*Stichting Rommelmarkt Kudelstaart,
project in Malawi
*Stichting Kinderopvang Snoopy,
project in Gambia
*Stichting Dorcaswinkel Aalsmeer,
project in Kenia
*Sapana Village Development Centre/Joke v.d.Zwaan,
project in Nepal
Wij weten dat veel scholen, kerkelijke en maatschappelijk betrokken instellingen bezig
zijn of bezig gaan met projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Er is voor dit jaar 2009 nog behoorlijk wat geld beschikbaar dus aarzel niet een beroep
te doen op deze subsidiemogelijkheid.
De voorwaarden en een aanvraagformulier zijn op de website van de OSA te vinden,
maar wanneer het invullen problemen geeft zijn we graag bereid te helpen.
Ook wanneer er eerst informatie gevraagd wordt staat onze secretaris u graag te woord
via e-mail: info@osa-aalsmeer.nl of telefoonnummer: 0297-321509
OSA ZOEKT NIEUWE LEDEN
OSA is een club van enthousiaste vrijwilligers op gebied van ontwikkelingssamenwerking
en is op zoek naar nieuwe leden. Veel jongeren voelen zich aangetrokken door de
problematiek van de landen in het Zuiden, zoals deze tegenwoordig politiek correct
worden aangeduid. Zij zetten zich ook graag daadwerkelijk in, maar zijn in ons bestuur niet
vertegenwoordigd. We zoeken ook mensen met affiniteit met deze doelgroep. Mensen met
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gevoel voor PR, ICT e.d. zijn van harte welkom. Wij vergaderen 4 à 5 keer per jaar dus kom
eens zo’n vergadering bezoeken en/of maak een afspraak via e-mail: info@osa-aalsmeer.nl
BELANGRIJKE BIJEENKOMSTEN
Onderstaande bijeenkomsten hebben wij voor u verzameld. U kunt alle informatie
daarover vinden op de daarbij vermelde website of op onze website of in de plaatselijke
pers:
*Millenniumgemeentedag Noord-Holland te Hilversum, 17 september 9.30 – 17.00 uur,
zie www.cosnoord-holland.nl
*Stichting FFF geeft een feest- en informatieavond in Dorpshuis te Kudelstaart over
project voor gehandicapten in Rusland, 19 september 20.30 uur, zie plaatselijke pers
*KPA Wilde Ganzen, De toekomst van het particulier initiatief, te Utrecht 3 oktober
10.00 – 16.00 uur, zie www.kpawildeganzendag.nl
*Rommelmarkt Kudelstaart 6 oktober 19.00 uur, project in Malawi, zie plaatselijke pers
*Presentatieavond OSA te Aalsmeer 7 oktober 20.00 uur, zie www.osa-aalsmeer.nl
*Benefietavond Nepal te Aalsmeer 24 oktober, zie plaatselijke pers
CURSUSSEN
COS Noord-Holland organiseert diverse cursussen voor particulieren en organisaties
in Noord-Holland die projecten in ontwikkelingslanden ondersteunen.
De eerstvolgende cursussen zijn:
*zaterdag 5 sept. Internationale Samenwerking & Subsidie te Alkmaar
*zaterdag 26 sept. Publiciteit & Effectief fondsen werven te Amsterdam
*zaterdag 14 november Publiciteit & Effectief fondsen werven te Alkmaar
*zaterdag 12 december Samenwerken & Projectplan schrijven te Amsterdam
De kosten zijn € 20,- per cursusdag per persoon, incl. lunch.
Alle informatie is te vragen bij COS via e-mail: administratie@cosnoordholland.nl
of telefoonnummer: 072-5202517
DORCASWINKELS
Dorcas heeft diverse winkels in Nederland waar 2e hands artikelen worden verkocht
waarvan de opbrengst gaat naar projecten in Het Zuiden en Oost-Europa.
De winkels zijn gevestigd in de volgende plaatsen:
*Aalsmeer, Aalsmeerderweg 173-a, open di., do. en zat. van 10.00 – 16.00 uur
*Andijk, Bedrijvenweg 3, open dinsdag en woensdag van 8.30 – 12.00 uur
*Barneveld, Brouwerstraat 3, open donderdag, vrijd. en zat. van 9.30 – 13.00 uur
*Bergambacht, Transportstraat 39-41, open di. en do. van 9.00 – 16.00 uur en de
eerste en derde zaterdag van de maand van 9.00 – 13.00 uur
*Heiloo, Kennemerstraatweg 93-95, open dinsdag, donderdag en zaterdag van
10.00 – 15.00 uur (wordt 2 oktober 2009 geopend)
*Hoogeveen, Alteveerstraat 56, open dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur
en van 13.30 – 17.00 uur. Op zat. van 10.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 16.00 uur
*Nijverdal, Wilhelminastraat 47, open manadag t/m vrijdag van 13.30 – 17.00 uur en
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur
*Scherpenzeel, De Steeg 4 te Woudenberg, open woensdag van 18.00 – 21.00 uur
en op zaterdag van 10.00 – 12.00 uur
*Schoonhoven, Achterwetering 3, di., wo. en do. van 9.00 – 12.30 uur en vrijd. van
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18.30 – 21.00 uur en zaterdag van 13.00 – 16.00 uur
*Westerhaar, Hoofdweg 152-a, open maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en
van 13.30 – 16.30 uur. Op zaterdag van 10.00 – 13.00 uur.
In zomer- en kerstvakanties zijn enkele winkels gesloten.
Zie ook de website van Dorcas: www.dorcas.nl
TIJDSCHRIFTEN
Er zijn veel tijdschriften over ontwikkelingssamenwerking, hieronder een lijstje dat zeker
nog incompleet is:
AFRICA magazine,
www.zam-magazine.nl
ANDERSOM tijdschrift van Oikocredit,
www.oikocredit.org
DORCAS journaal,
www.dorcas.nl
ICCO magazine,
www.icco.nl/magazine
IS Internationale Samenwerking,
www.isonline.nl
ONZE WERELD,
www.onzewereld.nl
P!, magazine van Wilde Ganzen en NCDO,
www.pimagazine.nl
PUM magazine,
www.pum.nl
SAMSAM, tijdschrift voor kinderen van 9 tot 13 jaar, www.samsam.net
TERRE magazine,
www.terredeshommes.nl
UNICEF magazine,
www.unicef.nl
WERELDZAKEN,
www.wereldwinkels.nl
Veel tijdschriften zijn gratis aan te vragen.
BOEKEN
*Dead Aid Why Aid Is Not Working And How There Is Another Way For Africa
Auteur: Dambiso Moyo, uitgever: Penguin Books
Vertaald in het Nederlands: “Doodlopende hulp” uitgeverij Contact
*Eerste hulp bij ontwikkelingswerk
Auteur: Mirjam Vossen, uitgever: Het Wereldpodium, Tilburg,
ISDN =978-90-812696-1-2
WEBSITE BEKIJKEN VAN:
Cordaid
COS
Duurzaamheidmeter
ICCO
HIVOS
Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
Max Havelaar
NCDO
Oikocredit
OSA
Oxfam Novib
Partin
Partos
PUM
Samsam
Terre des hommes

www.cosnoordholland.nl
www.duurzaamheidmeter.nl
www.icco.nl
www.hivos.nl
www.wereldwinkels.nl
www.maxhavelaar.nl
www.ncdo.nl
www.oikocredit.org
www.osa-aalsmeer.nl
www.oxfamnovib.nl
www.partin.nl
www.partos.nl
www.pum.nl
www.samsam.net
www.terredeshommes.nl
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Unicef
De Wilde Ganzen

www.unicef.nl
www.wildeganzen.nl

ONDERWIJS PROGRAMMA’S
Er zijn diverse onderwijsprogramma’s in omloop. Deze zijn onder andere te vinden op:
www.buzztheworld.nl , www.tearfund.nl , www.edukans.nl en www.vastenactie.nl
Er is ook een lesprogramma over Eerlijke Handel voor de groepen 7 en 8. Deze is te
vinden op www.podiumvooronderwijs.nl
Ook SAMSAM heeft een leerkracht katern en is in de school te gebruiken door groep 7/8
en de 1e 2 klassen van het voortgezet onderwijs, zie www.samsam.net
E-MAILADRES VRAGEN
Wilt u deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen dan ontvangen wij graag uw e-mailadres.
U kunt dit doorgeven via: info@osa-aalsmeer.nl
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