Stichting Ontwikkelings-Samenwerking
Postbus 388
1430 AJ Aalsmeer

Aalsmeer

www.osa-aalsmeer.nl
banknummer: 300167202 t.n.v. OSA te Aalsmeer

NIEUWSBRIEF najaar 2010
Dit is een Nieuwsbrief van OSA en zal (zo nodig) 2 keer per jaar verschijnen.
POTENTIËLE NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR OSA
Blij is het bestuur dat twee nieuwe mensen zich hebben aangemeld om zich te
oriënteren om mee te gaan draaien in het bestuur.
Het is de bedoeling dat zij enkele keren de vergaderingen bijwonen en dan uiteindelijk
beslissen of zij zich vrijwillig in willen zetten voor het werk van OSA.
OSA AANVRAGEN 2010 tot nu toe
(een deel van de aanvragen wordt nog beoordeeld)
De volgende organisaties of personen hebben tot nu toe een aanvraag voor subsidie
ingediend:
*Doopsgezinde gemeente Aalsmeer
Indonesië
*Dames Lionsclub Aalsmeer Ophelia
Brazilië
*Christelijk Gereformeerde kerk Aalsmeer
Zuid Afrika
*Dames Lionsclub Aalsmeer Ophelia
Tanzania
*Christelijke Basisschool De Graankorrel
Haïti
*Sapana Village Development Centre, Joke van der Zwaan
Nepal
*Stichting Handreiking over Oceanen
Brazilië
*Stichting Ambassadors Ministries Missions
India
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Tanzania
*Stichting Hulp in Nood Saramacca (vervolg van 2009)
Suriname
*Stichting Kinderhulp Afrika, werkgroep (vervolg van 2009)
Oeganda
Enkele aanvragen voldeden niet aan de voorwaarden en zijn daarom afgekeurd.
Ook zijn er enkele aanvragen in een later stadium weer ingetrokken.
Van deze bovenstaande aanvragen zijn er inmiddels drie uitbetaald, de overigen zijn nog
in behandeling.
De verwachting is dat er nog zeker 3 aanvragen binnenkomen.
Er is een bedrag van € 26.340,00 beschikbaar in 2010.
NIEUWE AANVRAAG DOEN
Mocht u overwegen een aanvraag in te sturen dan verzoeken wij u goed de
voorwaarden van OSA door te nemen. Er komen toch nog wel aanvragen binnen die via
organisaties lopen die van de Rijksoverheid al subsidie ontvangen. OSA geeft geen
aanvullende subsidie op het budget van deze organisatie voor een project van hen (zie
onze voorwaarden op pagina 3 onder ‘Projectvoorwaarden’ ad K en onder ‘Financiën’, nietsubsidiabele kosten zijn: artikel D, pagina 4).

Onze voorkeur gaat uit naar kleinschalige projecten van kleine organisaties.
VERANTWOORDING AFLEGGEN NA EEN AANVRAAG
Nog regelmatig komt het voor dat over gehonoreerde aanvragen na verloop van tijd
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nog geen verantwoording is afgelegd. Wij vragen u dringend toch vooral de brief waarin
bevestigd wordt dat uw aanvraag is goedgekeurd goed door te lezen. In die
bevestigingsbrief staat n.l. wanneer er van u verantwoording wordt verwacht en hoe u
daarbij moet handelen.
ACHTERGRONDVERHAAL VAN EEN PROJECT IN RUSLAND
Zoals u misschien weet verstrekt OSA ook subsidie aan projecten in Midden- en OostEuropa, uitgezonderd zijn landen aangesloten bij de Europese Unie.
Hierbij een verhaal van een klein project in Shakty in Rusland.
Stichting Faiman Foto Filosophy (Stichting FFF)
Graag wil ik u iets vertellen over onze stichting. Deze is opgericht door twee vriendinnen
in de zomer van 2009. Lena Faiman en ik zijn toen op uitnodiging van haar moeder met
het hele gezin op vakantie in Shakty in Rusland beland. Lena was al een week eerder
vertrokken en heeft toen als opdracht voor haar opleiding aan de Foto Academie in
Amsterdam foto’s gemaakt van “ons” tehuis. Dit was niet zo eenvoudig als het lijkt.
Eerst moest er toestemming komen van het “ministerie van volksgezondheid” in Rusland
en vervolgens was het erg moeilijk om een tehuis te vinden dat zijn deuren wilde
openen. Na een moeilijk begin is het Lena uiteindelijk gelukt. Met toestemming van de
meeste bewoners is Lena met het fotograferen begonnen. Ze dacht de hele dag nodig te
hebben, maar het werd haar al gauw duidelijk, dat deze mensen bijna allemaal hetzelfde
deden, namelijk in bed liggen en spelen op een haarkam. Ze leven daar van € 1.00 per
dag. Dit is zelfs voor Russische begrippen zeer weinig.

Terug in Nederland kwamen we tot de conclusie dat we iets voor deze mensen moesten
doen. Zo is de Stichting Faiman Foto Filosofie ontstaan. We organiseren verschillende
activiteiten om geld in te zamelen, met als rode draad door het geheel de foto’s van de
bewoners. Lena heeft deze mensen op een pakkende wijze vastgelegd. Onze eerste
activiteit was een feest in het dorpshuis van Kudelstaart. Daarna een diner in het Bonte
Schort. Geheel voorbereid, gekookt en geserveerd door de leerlingen van de tweede klas
van de Westplas Mavo onder begeleiding van de medewerkers van het Bonte Schort.
Wat een happening was dat! Een tentoonstelling gehouden in de Russische Orthodoxe
kerk in Amsterdam en paasstukjes gemaakt door de groepen 1 van de Antoniusschool,
met prachtig materiaal gratis beschikbaar gesteld door Bloominess.
Ondertussen ziekenhuisbedden, rolstoelen, rollators, kleding verzameld. Dit mochten we
gratis opslaan in de zaak van Engel Foreign Food in Uithoorn. Het werd al gauw duidelijk
dat we deze niet eenvoudig naar Rusland konden krijgen. Het tehuis mag niet zomaar
gratis spullen ontvangen, de directeur moest voor de vergunning 800 km naar Moscow
reizen en het is nog steeds niet rond. Ondertussen hebben we de hulp over een andere
boeg gegooid.
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Alle spullen, met uitzondering van 8 rolstoelen, 14 rollators en winterkleding, hebben we
gedoneerd aan Stichting “hulp voor Albanië” in Nieuwkoop.
Maar hoe nu verder? Met behulp van de broer en moeder van Lena pakken we de hulp
nu lokaal aan. Costa, de broer van Lena, regelt de aannemers voor de reparaties en voor
een eerlijke prijs. Ons eerste project de kapotte ramen is nu afgerond. Op dit moment
wordt een enorme scheur in de muur gerepareerd.
Het laatste project is de badkamer. Deze is nu onbruikbaar en de mensen worden in bed
gewassen. Het wordt een gelijkvloerse badkamer vooral rolstoelvriendelijk. Wat moet het
lekker zijn om weer eens te kunnen douchen! De directeur heeft ook niet stil gezeten en
is met een aantal foto’s van Lena naar de burgermeester gestapt en dat heeft geweldig
geholpen. De verwarming is afgelopen winter in orde gemaakt, geen luxe bij een
temperatuur van -25 in de winter. In de zomer is het er 25 graden. Kunt u zich
voorstellen wat deze buizen, die boven de grond lopen, te lijden hebben?

Twee keer per jaar krijgen de bewoners een feestelijke maaltijd. Dit zijn gebraden kippen.
Lena’s moeder regelt dit tegen inkoopprijs. Zij brengt het eten naar het tehuis samen
met een vriendin en eten zelf ook mee. Dit om te controleren dat de mensen het ook
daadwerkelijk krijgen. Het klinkt misschien raar, maar in Rusland werkt het een beetje
anders als bij ons. Nu zijn we op zoek naar 20 diskmen,zodat de bewoners muziek of
misschien zelfs een Russisch luisterboek kunnen luisteren. Tot slot de eerste rolstoelen en
rollators zijn gratis met vrienden mee naar Shakty. Ik heb hiervoor van Czech Airlines
toestemming gekregen. Over twee weken gaan de volgende 6 met de moeder, broer en
vrienden van Lena mee. Ook gratis. Geweldig hè! We komen er wel of het nu links of
rechts om is.
Ik heb eigenlijk nog zoveel te vertellen, maar dat lukt echt niet op een A4. In ieder geval
hoop ik dat ik u een indruk heb kunnen geven wat wij doen voor deze mensen in
Rusland.
Paka,
ook namens Lena Faiman, Ingrid Schol
OSA WEBSITE VERNIEUWD
Onze website was aan vernieuwing toe. Er is door een extern persoon met plezier aan
gewerkt en hij is prachtig en overzichtelijk geworden. Besloten is om op de website
uitsluitend met foto’s te werken van gesubsidieerde projecten. Bekijkt u ook eens onze
website u vindt daar erg veel informatie. Heeft u vragen over de website, wilt u dan met
ons contact opnemen?
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OSA PRESENTATIEAVOND
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen wordt de OSA Presentatieavond
gehouden op woensdag 13 oktober 2010. Het thema is AZIË met presentaties van
projecten uit India, Nepal en de Filippijnen. De uitnodiging voor deze avond vindt u
hierbij. Het belooft vast weer een interessante en inspirerende avond te worden.
U komt toch ook?!!
SCHOLENPROJECT VAN OSA
Elk jaar wordt er door één of meer scholen gewerkt aan een project voor
ontwikkelingssamenwerking. De ene keer naar aanleiding van een ramp zoals in Haïti,
een andere keer omdat een ouder of meester of juf met een project in aanraking is
gekomen, of omdat een school direct is aangeschreven door een stichting met een
hulpvraag.
Vaak worden deze projecten voor verdubbeling bij OSA aangemeld; maar net zo vaak
niet. Ook worden aanvragen door scholen gedaan voor projecten die al door een andere
door de overheid gesubsidieerde organisatie wordt gesteund.
OSA kan namens de gemeente opgehaalde gelden verdubbelen tot een maximum van €
2500,-. Uiteraard moet men dan aan een aantal voorwaarden voldoen en dat is niet
altijd bij de scholen bekend. Daarom is OSA bezig een CD samen te stellen waarop alles
kort en duidelijk en compact wordt weergegeven. Het streven is de CD tijdens de
presentatieavond in oktober klaar te hebben en daarna onder de scholen te verspreiden.

Schoolklas in Gambia van een project
uit 2007 van de Jozefschool te Aalsmeer
CURSUSSEN
Zowel COS N.H. als De Wilde Ganzen organiseren cursussen voor particulieren
initiatiefnemers.
Voor aanmelden en meer gegevens kijk op: www.wildeganzen.nl en
www.cosnoordholland.nl
BOEKEN
*Three cups of tea, Greg Mortenson
Over het hoe en waarom van ontwikkelingswerk in Afghanistan.
*En je ziet nog eens wat, Renske de Greef
Over Guusje die vrijwilligerswerk wil gaan doen in een weeshuis in Tanzania.
Een eye opener voor jongeren die ontwikkelingswerk willen gaan doen.
WEET U
*Dat de jaarlijkse KPA Wilde Ganzen op zaterdag 9 oktober is. De dag begint om
10.00 uur en is in Amersfoort. Het thema is ‘Kennis en kansen voor de toekomst’.
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Zie www.kpawildeganzendag.nl
*Dat het COS een speciale dag voor jongeren organiseert die op reis zijn geweest
of nog op reis gaan naar een ontwikkelingsland. Het After Travel Event is op
zaterdag 2 oktober in Amsterdam en begint om 11.00 uur.
Zie www.cosnederland.nl
*Dat er per 1 oktober een nieuw subsidieloket is voor ontwikkelingssamenwerking.
Het gaat over de aanvragen voor 2011. Meer informatie daarover in de volgende
Nieuwsbrief. Aanvragen voor 2010 moeten voor 1 oktober binnen zijn bij NCDO.
Zie www.minbuza.nl
Wilt u deze Nieuwsbrief per e-mail ontvangen, wij horen dat graag van u.
Als u geen post meer van ons wil ontvangen horen wij dit ook graag.
e-mail: info@ osa-aalsmeer.nl
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