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NIEUWSBRIEF voorjaar 2010
Dit is een Nieuwsbrief van OSA en zal (zo nodig) 2 keer per jaar verschijnen.
OSA BESTUURSWIJZIGING, NIEUWE LEDEN ZIJN NOG STEED WELKOM
In 2009 zijn 2 bestuursleden uitgetreden uit het bestuur van OSA. Het bestuur bestaat
nu nog uit 7 personen. Er kunnen nog altijd mensen toetreden tot het bestuur. Mocht
het u wat lijken en u heeft wat ervaring met ontwikkelingswerk neem dan even contact
op met het bestuur via de secretaris, het e-mailadres is: info@osa-aalsmeer of
telefonisch: 0297-321509. Vooral jongeren zien wij graag vertegenwoordigd in ons
bestuur. Het bestuur komt 1 keer per kwartaal bij elkaar.
OSA AANVRAGEN 2009
Het totaalbedrag dat aan projecten in 2009 is uitgegeven is € 29.526,00 (Is restbedrag
van 2008 + budget 2009). Er zijn totaal 19 aanvragen binnengekomen, 15 aanvragen
zijn gehonoreerd, 3 afgewezen en 1 doorgeschoven naar 2010.
De gehonoreerde aanvragen in 2009 zijn:
met project in:
*Jongeren van de Chr. Geref. Kerk “De Lijnbaan” in Aalsmeer
Zuid Afrika
en de Ned. Geref. Kerk “De Lichtbaken”te Rijsenhout,
*Stichting Kinderhulp Afrika Aalsmeer,
Oeganda
*Stichting Rommelmarkt Kudelstaart,
Malawi
*Stichting Kinderopvang Snoopy,
Gambia
*Stichting Dorcaswinkel Aalsmeer,
Kenia
*Sapana Village Development Centre/Joke v.d.Zwaan,
Nepal
*Stichting Handreiking over Oceanen
Brazilië
*Stichting Ambassadors Ministries Missions
India
*Stichting Kinderhulp Afrika, werkgroep
Oeganda
*Stichting “GA”
Filippijnen
*Familie-Sponsorplan Roemenië
Roemenië
*Stichting Dorcaswinkel Aalsmeer
Kenia
*Stichting Faiman Foto Filosophy
Rusland
*Stichting Hulp in Nood Saramacca, Suriname
Suriname
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Niger
OSA AANVRAGEN 2010 tot nu toe:
(een deel van de aanvragen wordt nog beoordeeld).
*Doopsgezinde gemeente Aalsmeer
*Dames Lionsclub Aalsmeer Ophelia
*Christelijk Gereformeerde kerk Aalsmeer
*Dames Lionsclub Aalsmeer Ophelia
*Stichting Dorcaswinkel Aalsmeer

met project in:
Indonesië
Brazilië
Zuid Afrika
Tanzania
Ethiopië
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*Stichting Kinderhulp Afrika, werkgroep
Oeganda
Voor projecten is dit jaar 2010 een bedrag van € 26.340,00 beschikbaar.
NIEUWE AANVRAGEN
Mocht u overwegen een aanvraag voor subsidie in te zenden doet u dit dan altijd met
het nieuwste, bijgewerkte aanvraagformulier, zie onze website: www.osa-aalsmeer.nl
ACHTERGRONDVERHAAL VAN PROJECTEN IN NEPAL
Al diverse jaren krijgt OSA aanvragen voor subsidie van Joke van der Zwaan uit Aalsmeer,
zij vertelt hieronder haar verhaal over de projecten waarvoor zij de laatste jaren actief
was in Aalsmeer.
Hoe het begon in 2001
"Wil je helpen met netwerken en sponsors vinden om het bouwen van een kinderhuis in
Nepal te kunnen realiseren?" Dit vroeg Maria Perquin mij, zelf toen al 2x in
Nepal geweest voor vakantie en getroffen door de armoede die zo ontzettend veel
gezinnen daar ten deel valt. Haar verhaal hierover raakte mij ook en zo startte ik met
particuliere fondswerving door vrienden en familieleden te benaderen. En als door een
klein wondertje was er ongeveer 1 1/2 jaar later genoeg ingezameld met behulp van de
Wilde Ganzen en het NCDO om het kinderhuis te laten bouwen. Op 6 februari 2004
werd het feestelijk geopend. Dan wonen er al 8 kinderen. Ik werd door Maria gevraagd
mee te gaan naar Nepal om deze feestelijke opening bij te wonen. Ik stribbelde eerst
tegen, maar mijn partner moedigde mij aan en zei dat ik het gewoon moest doen. Nou,
dat heeft hij geweten, na die ene keer was mijn hart direct verpand aan Nepal. Ik ben nu
al 5x naar Nepal geweest. Die mooie Himalaya en de ontzettend vriendelijke mensen. Die
imposante ruimte en hartelijkheid bestaat daar te midden van de armoede waarin de
bewoners leven. Het greep mij aan.
De organisatie van het kinderhuis werd ondergebracht in een NGO (Non-Government
Organisation). Er werd een Nepalees bestuur samengesteld, zoals vereist is als je onder
een NGO werkt. Dat bestuur draagt de verantwoording voor de dagelijkse gang van
zaken in het huis en de verzorging van de kinderen. Zij besluiten o.a. welke kinderen in
aanmerking komen voor opname in het kinderhuis. In 2005 werd tevens een Nederlands
bestuur opgericht om het kinderhuis beter te kunnen beheren. Alle grote beslissingen
worden nu eerst overlegd met het Nederlandse bestuur.
Vanaf 2004, na mijn terugkomst uit Nepal werden de benefietconcerten een feit. De OSA
(Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer) sponsort ieder jaar onze projecten waarmee we
ondersteuning willen geven aan een betere toekomst voor de kinderen in Nepal. Het
enthousiasme van de bezoekers van de benefietavonden en het aanbod van vele
vrijwilligers die belangeloos meewerken bij de organisatie daarvan, geven mij de energie
ieder jaar dit evenement te organiseren om op deze manier de kinderen in Nepal op weg
te helpen.
Door de donaties en opbrengsten van de benefietconcerten kan vanaf de opening van
“Chitwan house” het volgende worden gerealiseerd:
2004
Verdere inrichting van het kinderhuis, speeltoestellen in de tuin, muziekinstrumenten en
boeken.
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De kinderen hebben een thuis in Chitwan house en kunnen naar school
2005
Medische zorg: de werkplaats van de dorpsarts wordt verbouwd en hij krijgt nieuwe
apparatuur. De Stichting Medical Checks for children (MCC) komt de kinderen in Sauraha
medisch checken. Zij besteden veel aandacht aan de hygiëneproblemen in Nepal, waar
nog steeds veel kinderen door overlijden. Zij adviseren ons ook om hier aandacht aan te
besteden in deze streek. Het Nederlandse bestuur neemt hun advies ter harte.
2006
Er worden 8 toiletten gebouwd in een dorpje vlakbij het kinderhuis. Het gaat goed met
de kinderen in het kinderhuis. Het bestuur wil ook in het dorp hulp bieden om de
verschillen binnen het huis en erbuiten niet te groot te maken.
2007
Ik ga mee als fulltime kracht voor de check-ups die worden uitgevoerd door MCC. Ik
besluit uit het bestuur van het kinderhuis te gaan om me meer met de kleinschalige
projecten bezig te houden en nog een jaar met MCC mee te kunnen gaan. Er worden dit
jaar 2 MCC missies in Nepal gesteund middels aankoop van zeep, tandenborstels en
tandpasta. Er worden schoonmaakmiddelen gekocht voor de toiletten die het jaar
hiervoor gebouwd zijn. Er wordt geld gereserveerd voor een gezin met een ernstig ziek
kind dat geopereerd moet worden. En er wordt er een Hb meetapparaat voor de
dorpsarts in Sauraha gekocht, zodat hij nu zelf het ijzergehalte bij de kinderen in de
gaten kan houden, hetgeen de MCC ook ieder jaar controleert.
2008
Er wordt dit jaar veel aandacht geschonken aan hygiëneverbetering, door het opnieuw
uitdelen van zeep e.d. bij de medische check-up; er wordt een hygiëne
schoolprogramma gesponsord en de bouw van 2 waterputten bij 2 schooltjes
gerealiseerd.

Medische Checkup in aktie

Vrouwenwerkgelegenheids-project
Tharu Dauw van Sapana village
development centre
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Afgelopen jaar: 2009
Er wordt een vrouwen werkgelegenheidsproject gesteund, een computerprogramma
voor de armere kinderen gesponsord en wederom wordt voor een MCC missie gezorgd
voor zeep e.d.. Deze projecten worden in Nepal gecoördineerd door Dhurba Giri,
manager van een lodge in Sauraha. Dhurba heeft ook een NGO in Nepal. Hij is nu mijn
vaste contactpersoon in Nepal. Samen zoeken we de projecten uit die we willen gaan
sponsoren.
Tijdens de check-up dit jaar blijken de kinderen van de school waaraan in 2008 zeep
geschonken was, gezonder te zijn dan het jaar ervoor. Dat is erg fijn om te horen en dan
weet je weer goed waarvoor je dit werk doet! Dit jaar kunnen er ook weer enkele
toiletten gebouwd worden in een kleine gemeenschap in de streek Chitwan.
De benefietconcerten voor Nepal zijn niet meer weg te denken in Aalsmeer. Het blijkt
een ideale combinatie te zijn om door middel van entertainment, de mensen in Nepal te
kunnen ondersteunen; dus zowel de gever als ontvanger varen hier wel bij.
Tot slot wil ik graag hulde brengen aan de vele muzikanten, die ieder jaar weer
belangeloos optreden. En niet te vergeten hulde aan OSA (de gemeente Aalsmeer) voor
hun verdubbeling van de benefietopbrengsten.
Meer info over de Nepal benefietavonden en projecten: www.nepalbenefiet.webs.com
(nog in bewerking).
Info over het kinderhuis op http://www.ketaaketighar.org/
Info over MCC: http://www.medicalchecksforchildren.nl/
Info over de lodge en projecten van Dhurba Giri http://www.sapanalodge.com/
STOPPEN VAN SUBSIDIE AAN PROJECTEN IN ROEMENIË
Vanaf dit jaar 2010 is het niet meer mogelijk om subsidie te ontvangen via OSA voor
projecten in Roemenië en andere bij de Europese Unie aangesloten landen. In het
verleden was dit nog wel mogelijk en is dit dan ook afgebouwd in de afgelopen 4 jaren.
Het is nog wel mogelijk een financiële bijdrage te vragen voor Roemenië via de Wilde
Ganzen en eventueel via Dorcas. Ook het COS Noord-Holland kunt u om gegevens
vragen voor subsidie mogelijkheden (zie www.cosnoord-holland.nl.).
GEEN SUBSIDIE MEER VOOR PLAN NEDERLAND
Na herhaaldelijk schrijven aan Plan Nederland is het OSA niet gelukt om duidelijke
verantwoording te krijgen over verstrekte subsidies aan Plan Nederland. OSA heeft zowel
in 2003, 2005 en 2007 wel subsidie verstrekt via scholen aan Plan Nederland maar de
vereiste stukken mochten wij echter niet of onvolledig ontvangen. Mocht u wel via Plan
Nederland willen werken voor een project dan is subsidie via OSA dus niet meer
mogelijk.
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR HENK HELSLOOT
Op zondag 18 april is Henk Helsloot Koninklijk onderscheiden door burgemeester
Mr J.H.C.van Zanen van Amstelveen in het bijzijn van wethouder J.Overbeek van
Aalsmeer.
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Henk Helsloot (in Brazilië genoemd Padre Henrique) heeft in 1975 een project opgezet in
Brazilië. Het project begon met de bouw van een sociaalcentrum in Capao Bonito voor
de opvang en onderwijs van kansarme jongeren.
Inmiddels is het project uitgebreid met diverse locaties voor opvang en onderwijs, zowel
voor de jonge als de oudere kinderen, cursusruimtes een confectieatelier en een
moestuin. De stichting ‘Handreiking over Oceanen’ die door familie en vrienden in
Nederland is opgezet heeft de afgelopen jaren daarvoor geld ingezameld en uiteraard
heeft OSA met subsidie hieraan bijgedragen.
Zondag was een grootse bijeenkomst in het Noordamcentrum in Bovenkerk
voorafgegaan door een kerkdienst in de Urbanuskerk in Bovenkerk.
Gevierd werd dat Henk Helsloot, samen met zijn tweelingbroer Bas 80 jaar is geworden
en tevens het 35 jarig bestaan van het project in Brazilië.
Het werd een uitgebreide viering met familie, donateurs en vrienden, met koffie en taart
een broodje en later een drankje en een hapje. Er was een presentatie met beelden over
de geschiedenis van het leven van Henk Helsloot en zijn ‘Centro de assistencia social’ in
Capao Bonito, Brazilië. Het feest werd afgesloten met Braziliaanse muziek en een Salsa
workshop. Wie meer wil weten over het project kan kijken op de website:
www.handreikingoveroceanen.nl

OSA PRESENTATIEAVOND IN 2010 OP 13 OKTOBER
De Presentatieavond van 2009 is gehouden op 7 oktober. Het thema was ‘Jongeren en
Ontwikkelingssamenwerking’. De avond was zeer succesvol. Het verslag van de avond,
gemaakt door Janna van Zon, kunt u vinden op onze website.
Het plan is om in 2010 de Presentatieavond te houden op woensdag 13 oktober vanaf
20.00 uur in de Raadskelder. Het thema is dit jaar AZIË. Schrijft u deze datum vast in uw
agenda!
Enkele foto’s van de Presentatie-avond van 2009

5

BEZOEK VAN OSA BESTUUR AAN DORCAS IN ANDIJK
Op 9 september 2009 bezochten een aantal bestuursleden van OSA de Stichting Dorcas
in Andijk. Dit is de hoofdvestiging van Dorcas. Zij hebben daarnaast nog 12 winkels door
heel Nederland waarin 2e hands artikelen worden ingezameld, gesorteerd, van een
verkoopprijs voorzien en daarna verkocht. De opbrengst is bestemd voor arme gezinnen
o.a. in Oost Europa en voor projecten in Oost Europa en Afrika.
We werden in Andijk ’s morgens welkom geheten met koffie en koek en kregen een
uitgebreide uitleg met een powerpoint presentatie over de werkzaamheden van Dorcas
vanaf de oprichting in 1980 tot nu, 30 jaar later.
Dorcas Andijk verzamelt ook goederen, kleding e.d. voor gebruik voor bij vele projecten
en gezinnen. Zij hebben dan ook in Andijk een heel groot magazijn voor deze goederen.
Ook is er een winkel in Andijk. We hebben alles bekeken, het is echt geweldig.
Na de zeer verzorgde lunch die ons werd aangeboden kregen wij een uitleg over Dorcas
Aid International. Deze organisatie van Dorcas coördineert en begeleidt de uitvoering
van de projecten en zorgt onder andere voor trainingen van medewerkers en partners.
Ze maakt afspraken met de lokale partners en sluit overeenkomsten met internationale
hulporganisaties. Ook werft zij fondsen bij internationale fondsengevende en kerkelijke
instellingen. Na een kopje thee en een dankwoord van OSA gingen we moe en vol met
indrukken weer naar Aalsmeer.
In Aalsmeer is ook een Dorcaswinkel aan de Aalsmeerderweg 173-a, open dinsdag,
donderdag en zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

DORCAS KLEDINGINZAMELING
Wist u dat u ook schone, gedragen kleding kunt brengen bij Dorcas. Voor adressen bij u
in de buurt kijk dan op de website: www.dorcas.nl
In Aalsmeer zijn de adressen: Zwarteweg 75 en Aalsmeerderweg 230,
Kudelstaart: Mijnsherenweg 38b, De Kwakel: Iepenlaan 28, Uithoorn: Randweg 149
en Waverveen: Veldweg 1-a
WERELDWINKEL AALSMEER
40 jaar jong en klaar voor de toekomst
De Wereldwinkel in Aalsmeer bevindt zich in de Zijdstraat. Een grote groep enthousiaste
vrijwilligers houdt de winkel open, helpt klanten, regelt de bestellingen en
kerstpakketten, doet inkopen en verzorgt themabijeenkomsten. In de Wereldwinkel
worden bijzondere producten verkocht. Van tapenades uit Zuid-Afrika tot koffie uit
Guatemala. Van luxe lakdozen uit Vietnam tot trendy sieraden uit India. De
Wereldwinkel is dé speciaalzaak voor Fair Trade producten.
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De makers van deze producten leven in de armste landen van de wereld en werken vaak
thuis of in een klein atelier. Deze mannen en vrouwen maken met weinig middelen de
meest prachtige producten. Vaak zijn ze aangesloten bij een grotere organisatie, soms
ook niet. Zij zijn blij dat er Wereldwinkels zijn die hun producten verkopen.
De Wereldwinkels zorgen namelijk voor extra's. Voor de een zijn dat adviezen over mode
in Nederland of de extra aandacht voor het milieu. De ander is blij dat de kinderen nu
naar school kunnen of dat een pomp voor schoon drinkwater water in het dorp is
gebouwd. Van de meeste producenten verkopen de Wereldwinkels ieder jaar opnieuw
(andere) producten zodat ze kunnen investeren in hun eigen toekomst.
Geschiedenis
Veertig jaar geleden start de Wereldwinkel Aalsmeer met de verkoop van rietsuiker
vanuit jongerencentrum Boerenvreugd. Vanaf 1974 vindt er met enige regelmaat
verkoop van producten plaats vanuit gebouw ‘De Binding’. Er wordt lang gezocht naar
een eigen pand en in 1988 krijgt de Wereldwinkel een toezegging voor subsidie van de
gemeente Aalsmeer. In 1991 komt eindelijk de oplossing: een aanbod van de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer om Zijdstraat 59 te huren. De Stichting Wereldwinkel
Aalsmeer wordt opgericht en met de hulp van vele vrijwilligers lukt het om september
1992 de deuren te openen.
De verkoop van de eerlijk verhandelde producten blijkt de Aalsmeerse bevolking aan te
spreken. De omzet blijft stijgen en na enkele jaren kan de subsidie van de gemeente
Aalsmeer dan ook worden stopgezet. In 1997 stelt het bestuur beleidslijnen op.
Beleidslijn nummer 9 is als volgt; ‘Om efficiënter te kunnen werken en de verkoop te
bevorderen is een groter winkelpand en/of magazijn een wens van het hele bestuur.’
Maar het vinden van een grotere en vooral betaalbare winkel is niet gemakkelijk.
Daarom wordt in het jaar 2000 de bestaande winkel verbouwd en een paar jaar later
krijgt de winkel een modernere uitstraling om een breder publiek aan te spreken. Steeds
meer klanten weten de Wereldwinkel te vinden.
De toekomst
En nu is het eindelijk zover, de volgende stap is gemaakt. De Wereldwinkel is vanaf begin
maart 2010 verhuisd naar de voormalige platenzaak van Otto in de Zijdstraat 15. Met
een grotere winkel en een aantrekkelijke ingang hopen wij nog meer producten te
verkopen om zo de producenten in Afrika, Latijns Amerika en Azië te helpen aan een
goed en regelmatig inkomen zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
De Wereldwinkel maakt duidelijk dat het in de wereld ook anders kan. Dat armoede wél
bestreden kan worden. Koop dus bij de Wereldwinkel, dan draag je daaraan bij.
De Wereldwinkel is elke dag open, de openingstijden zijn:
maandag: 13.30 - 17.30 uur
donderdag: 09.30 - 17.30 uur
dinsdag:
09.30 - 17.30 uur
vrijdag:
09.30 - 17.30 uur
woensdag: 09.30 - 17.30 uur
19.00 - 21.00 uur
zaterdag:
09.30 - 17.00 uur
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CURSUSSEN
Het COS Noord-Holland in Alkmaar organiseert nog 2 cursussen in mei en juni.
Zaterdag 29 mei

Effectief fondsen werven & Publiciteit

Amsterdam, 10:00-16:00

Zaterdag 6 juni

Samenwerken & Subsidie aanvragen

Alkmaar, 11:00-17:00

Beide cursussen zijn zowel informatief als interactief. Er is gelegenheid voor het
uitwisselen van eigen ervaringen, het bijdragen aan discussies en het leren kennen van
de andere organisaties.
U kunt zich telefonisch aanmelden via (072) 520 2517 of een e-mail sturen naar
administratie@cosnoordholland.nl
NIEUWS UIT TIJDSCHRIFTEN
WRR rapport
Op 18 januari verscheen het rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie”’ van de
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). Hierin wordt het Nederlandse
ontwikkelingsbeleid kritisch onder de loep genomen en wordt een aantal aanbevelingen
gedaan. Ook particulieren initiatieven komen in het rapport aan de orde.
De betrokkenheid van burgers is positief, vindt de raad. Meer informatie over het
rapport en de reacties erop vindt u op: www.ncdo.nl/wrr.dossier.
Subsidie NCDO
Door beleidswijzigingen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken verleent het NCDO
vanaf 1 januari 2011 geen subsidie meer aan particuliere initiatieven. Wie nog een
aanvraag wil doen moet zorgen dat deze voor 1 oktober 2010 bij het NCDO binnen is.
Kijk voor meer informatie over de subsidieprogramma’s en voorwaarden op:
www.ncdo.nl/subsidie_aanvragen.
WEET U
*Dat er veel protesten zijn tegen de stopzetting van subsidie via het NCDO voor
particuliere initiatieven?
*Dat Oxfam Novib, Impulsis, Cordaid en Hivos zeggen dat zij particuliere initiatieven
willen blijven steunen. Helaas verwachten zij vanaf 2011 minder geld te hebben voor
steun aan particuliere initiatieven.
*Dat de Wilde Ganzen subsidie blijft geven aan particuliere initiatieven. De Wilde Ganzen
streeft naar een samenwerking met andere partijen.
*Dat 1/3 van de particuliere initiatiefnemers actief werd na een bezoek aan een
ontwikkelingsland?
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*Dat PARTIN de brancheorganisatie voor het particuliere initiatief, het niet eens is met
het beleid over ontwikkelingssamenwerking. Bezwaren heeft deze organisatie op een
rijtje gezet en welke richting het beleid volgens PARTIN wel uit zou moeten gaan.
Meer informatie is te vinden op: www.partin.nl
*Dat het boekje ‘Voorbij de borrelpraat’ 30 veelgestelde vragen over ontwikkelingssamenwerking bevat. Het is leuk om zelf te lezen of om cadeau te doen. Het is te
bestellen bij Uitgeverij Wereldpodium: www.uitgeverijwereldpodium.nu
*Dat leuke ‘eerlijke handel’-cadeautjes te vinden zijn op de website van EEN. Mocht u
geen tijd hebben om naar de Wereldwinkel te gaan dan vindt u cadeautips op
www.een.nl
UW E-MAILADRES
Wilt u deze nieuwsbrief per e-mail ontvangen dan ontvangen wij graag uw e-mailadres.
U kunt dit doorgeven via: info@osa-aalsmeer.nl
Ook als uw adres is gewijzigd vernemen wij dat graag via dit e-mailadres.
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