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NIEUWSBRIEF voorjaar 2011
Dit is een Nieuwsbrief van OSA en zal (zo mogelijk) 2 keer per jaar verschijnen.
BESTUUR OSA
Vanaf januari 2011 heeft onze penningmeester afscheid van OSA genomen.
Gelukkig mochten we wel een nieuw bestuurslid opnemen in ons bestuur. Binnen het
bestuur zijn er zo verschuivingen gekomen en heeft OSA met ingang van 1 februari 2011
een nieuwe penningmeester. Daarnaast heeft OSA besloten om een nieuwe bank te
nemen die beter bij de doelstellingen van OSA past namelijk de Triodosbank.
Het banknummer wordt daarom gewijzigd. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.
AANVRAGEN IN 2010 WELKE ZIJN UITBETAALD
project in:
*Stichting Hulp in Nood Saramacca Suriname
Suriname
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Niger
*Doopsgezinde gemeente Aalsmeer
Indonesië
*Dames Lionsclub Aalsmeer Ophelia
Brazilië
*Dames Lionsclub Aalsmeer Ophelia
Tanzania
*Sapana Village Development Centre, Joke van der Zwaan
Nepal
*Stichting Handreiking over Oceanen
Brazilië
*Stichting Ambassadors Ministries Missions
India
*Stichting Kinderhulp Afrika, werkgroep(vervolg van 2009)
Oeganda
*Stichting Faiman Foto Filosophy
Rusland
*Stichting Rommelmarkt Kudelstaart
Haïti
*Stichting SKCV Nederland, Marnell van Zoelen
India
*Dorcaswinkel Aalsmeer
Kenia
*Stichting ‘GA’
Filippijnen
Totaal zijn er 14 aanvragen aan subsidie uitbetaald in 2010 voor een bedrag van
€ 30.691,00. Enkele aanvragen waren in 2009 al binnengekomen maar uiteindelijk in
2010 afgerond en uitbetaald van het subsidiebudget van 2009.
Ook waren er aanvragen in 2010 die niet konden worden gehonoreerd omdat we na
herhaaldelijk vragen niets meer hoorden of omdat de organisatie waar het project onder
valt al subsidie ontvangt van de rijksoverheid. Ook was er een aanvraag voor Roemenië
waarvoor geen subsidie meer wordt gegeven.
Drie aanvragen zijn in 2010 binnengekomen maar konden nog niet afgerond worden in
dat jaar. Deze drie gingen dus naar 2011 (zie hieronder).
AANVRAGEN TOT NU TOE IN 2011
project in:
*Stichting ‘GA’
Wit Rusland
*Stichting Diaconaal Werk Orthodoxe Kerken
Oekraïne
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Palestina
*Samen-op-Weggemeente Kudelstaart
Niger
*Stichting Foundation Misson House of the Gambia
Gambia
*Doopsgezinde gemeente Aalsmeer
Oeganda
Er is in 2011 € 29.187,00 beschikbaar aan subsidie voor projecten.
2 aanvragen zijn inmiddels uitbetaald deels nog van het budget van 2010. 4 aanvragen
konden nog niet worden afgerond dit komt soms omdat de bij de aanvraag verzochte
stukken ontbraken. We verwachten dat ze binnenkort kunnen worden beoordeeld.
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ACHTERGROND VERHALEN VAN AANVRAGEN VAN DE LAATSTE 5 JAREN
VAN STICHTING ROMMELMARKT KUDELSTAART
Dit voorjaar is gevraagd aan de Stichting Rommelmarkt Kudelstaart wat informatie
te geven van projecten voor deze Nieuwsbrief. Van de laatste 5 jaren van projecten
waarvoor subsidie werd toegekend volgt hieronder een verslag.
37 rommelmarkten voor economisch minder ver ontwikkelde landen
Op de eerste dinsdag van oktober is er in Kudelstaart rommelmarkt. Met de opbrengst
steunt Stichting Rommelmarkt Kudelstaart kleine projecten in economisch minder ver
ontwikkelde landen.
De ontvangers van de steun moeten zelf een aandeel leveren in arbeid, grond of materiaal.
Ook moeten zij zorgen voor een goede organisatie. Het contact met de uitvoerders verloopt
via een tussenpersoon die naast het project ook andere contacten heeft met de mensen
daar.
Zo liep het project van 2007 via de Kudelstaartse oud-onderwijzer Stef Holling en zijn vrouw,
die al jaren contacten onderhouden met een school in Gambia. Het hoofd van de school
leidde het project. Eigenlijk was dit laatste een uitzondering. Gebruikelijk is dat een
plaatselijke stichting de verantwoordelijkheid voor het project draagt. En omdat projecten
vaak direct het leven van mensen raken zijn het vooral vrouwen die de stichtingen besturen
en zo voor draagvlak, uitvoering en controle zorgen. En niet te vergeten het beheer nadat
het project is afgerond.
OSA en de Kudelstaartse Rommelmarkt kennen elkaar al lang. De Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer waaruit OSA is ontstaan, ondersteunde in 1983 een
project voor plattelandsontwikkeling in Zuid-Soedan. De Rommelmarkt Kudelstaart nam
toen de financiering van graanschuurtjes voor haar rekening. Sinds die tijd ontvangt
Rommelmarkt Kudelstaart vrijwel jaarlijks een bijdrage van OSA. In dit artikel laten we de
projecten van de laatste 5 jaar de revue passeren. In de afgelopen 5 jaar kon Rommelmarkt
Kudelstaart € 34.480,- overmaken naar 4 geslaagde projecten.
Mobiel opvangcentrum kinderen (2006)
35 jaar geleden heeft het Pol Pot regime in Cambodja bijna alles vernietigd wat er in het
land bestond. Ook de tweede en derde generatie kinderen zijn daar nu nog het slachtoffer
van. Hun (groot)ouders hadden niets meer: geen familie, geen scholing en geen werk.
Mith Samlanh trok zich het lot van de vele zwerfkinderen aan. Die komen niet zomaar
naar een opvangcentrum: daar zijn regels en die zijn bedreigend. Daarom ging Mith
Samlanh naar de kinderen op de straten en vuilnisbelten met medicijnen, schoolboekjes,
potloden, eten en zo meer. Hierdoor merkten de kinderen dat er om hen werd gegeven en
kwamen ook de laagste in de pikorde in contact met een gewoon leven. Het busje en de
materialen werden voor een groot deel betaald door de Rommelmarkt, gesteund door
OSA en De Wilde Ganzen. Hierdoor werd iedere Euro, uitgegeven op de Kudelstaartse
Rommelmarkt, tweemaal verdubbeld tot maar liefst € 12.000,-.

Mobiel opvangcentrum in Cambodja

School in Gambia
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Basisschool in Gambia (2007)
De basisschool in het Gambiaanse dorp Mansajang was nodig aan vervanging toe. Ook
werd het tijd dat er een goede drinkwaterput en goede latrines kwamen. Veel van het
werk werd door de mensen zelf gedaan. De Stichting Foundation Mission House of The
Gambia van Stef en Willy Holling zorgde voor geld om plaatselijk materiaal te kopen. Het
dak voor de school was een grote uitgave die in één keer gedaan moest worden. Met een
bijdrage van bijna € 5000,- van de Rommelmarkt Kudelstaart en € 1875,- van OSA kwam
het dak op de school.
Kindertehuis in Tika, Kenia (2008)
Enthousiaste vrijwilligers uit onder andere Kudelstaart hadden gewerkt in een kindertehuis in
Kenia. Hun enthousiasme werd omgezet in een kindertehuis. Wat er ontbrak waren goede
toiletten en een muur om het gebouw zodat de kinderen veilig konden wonen.
De Rommelmarkt Kudelstaart en de subsidie van OSA, samen goed voor € 6015,- waren
genoeg voor de toiletten. Helaas ontdekten de Nederlandse vertegenwoordigers dat de
Keniaanse organisatie niet meer betrouwbaar was. Er zat niets anders op om het project te
staken voordat het geld was overgemaakt. Voor de Rommelmarkt Kudelstaart was dit de 2e
keer in 26 jaar dat een project niet doorging. Het geld is deels gebruikt voor de huizen in
Haïti. Een ander deel zal voor andere projecten worden gebruikt. Het subsidiegeld van OSA
is uiteraard teruggegeven aan hen.
Water voor de kinderen in Malawi (2009)
Jongeren en ouderen uit Kudelstaart hebben goede contacten met het dorp Iba. De
jongeren hebben in 2009 geholpen met de bouw van een school. Goed drinkwater is een
voorwaarde voor een gezond leven. Dat ontbrak bij de school evenals toiletten. Door de
opbrengst van de Rommelmarkt Kudelstaart met een subsidie van OSA en een gift van
Naktuinbouw kon € 7505,- worden overgemaakt. Bijna genoeg om een put te boren en
een pomp op zonne-energie te installeren. Al in de zomer van 2010 kwam het water uit de
kraan.
Waterput
in Malawi

Bouw prefab huis in Haïti

Prefab huizen voor Haïti (2010)
Iedereen herinnert zich de verschrikkelijke ramp in Haïti. Mensen die bijna niets hadden
en op hun eigen regering al helemaal niet hoefden te rekenen raakten alles kwijt. De
Aalsmeerse Jozefschool had contacten met de Stichting Naar School in Haïti. Deze
stichting kon 50 prefab huizen krijgen van Projecthulp Nederland (van de grote actie) voor
mensen die woonden rond de school van de stichting in de bergen van Zuid-Haïti. Ze
moesten zelf voor de fundering, een deel van het vervoer en de bouw zorgen. Dankzij de
Rommelmark Kudelstaart, subsidie van OSA, een gift van het Meerlandenfonds en giften
van particulieren kon € 8100,- overgemaakt worden. Hiervan zijn 8 huizen gebouwd. De
andere 42 huizen zijn inmiddels ook klaar. Een van de vaders van de Jozefschool heeft in
Haïti meegebouwd.
4 oktober 2011 Rommelmarkt in Kudelstaart
Op 4 oktober is de 38e rommelmarkt in het Kudelstaartse Dorpshuis. Van de opbrengst
worden natuurlijke bronnen gerenoveerd in het noordwesten van Kenia. Daarmee wordt
een oude manier van drinkwater voorziening in een nieuw Keniaans jasje gestoken.
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OSA PRESENTATIEAVOND
De OSA presentatieavond op 13 oktober 2010 was weer een groot succes.
Het thema was AZIË en de drie presentatie waren geslaagde projecten in India,
Nepal en de Filippijnen. De Bollywood dansgroep Samairra was zeer plezierig om naar te
kijken op deze avond.
Een uitgebreid verslag met foto’s vindt u op de website: www.osa-aalsmeer.nl
De presentatieavond van 2011 wordt dit jaar gehouden op woensdag 12 oktober.
Het thema is: ‘Scholing en Werk in ontwikkelingslanden’.
Het belooft vast weer een mooie, informatieve en gezellige avond te worden.
INFORMATIE CD VERZONDEN AAN SCHOLEN
Tijdens de presentatieavond op 13 oktober 2010 werd de eerste CD voor de scholen
aan wethouder A.Verburg overhandigd. De CD bevat informatie over het hoe en waarom
van OSA en hoe een aanvraag voor subsidie voor een project in te dienen. Later is de CD
naar alle scholen in Aalsmeer en Kudelstaart verzonden. Wij rekenen nu natuurlijk ook op
reacties van de scholen!
LANDELIJK SUBSIDIE AANVRAGEN
Wanneer u overweegt om voor uw project naast OSA-subsidie ook subsidie aan te
vragen bij een andere organisatie geven wij hieronder een overzicht.
Meestal wordt dit gedaan bij grote projecten.
1) Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)
Dit is een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gericht op het vergroten
van mondiaal burgerschap in de Nederlandse Samenleving. U kunt hier subsidie
aanvragen onder ‘ontwikkelingssamenwerking en mondiaal burgerschap’.
De uitvoering wordt verzorgd door de combinatie PricewaterhouseCoopers (betaalt uit),
het Nederlands Jeugdinstituut en Wilde Ganzen (beoordelen de aanvragen).
Een projectaanvraag kan deels betrekking hebben op een project in een ontwikkelingsland maar de kwaliteit van de activiteit in Nederland is doorslaggevend. De nadruk moet
dus gelegd worden op kennis, houding en gedrag in Nederland bij de aanvraag.
Meer informatie vindt u op: www.sbos.nl
2) Wilde Ganzen
Initiatieven van particulieren voor hun project kunnen gesubsidieerd worden.
Voorwaarde is dat in Nederland voorlichting wordt gegeven en het werven van een deel
van de fondsen is een vereiste. Zie: www.wildeganzen.nl/pi
3) Medefinancieringsorganisaties
(w.o. Cordaid, Impulsis, Edukans, ICCO, Kerk in Actie, Oxfam Novib en Hivos)
In het verleden kon u voor uw project soms subsidie krijgen via deze organisaties.
Door bezuinigingen zijn hun budgetten kleiner geworden en is waarschijnlijk geen
subsidie van deze organisaties meer mogelijk.
Let op: Mocht u echter zelf een project van één van deze organisaties financieel
ondersteunen dan is helaas geen subsidie mogelijk van OSA (zie OSA-voorwaarden, onder K).
4) Fondsenwervingsbureaus
Global Projects of Bureau Internationale Samenwerking (BIS) zijn fondsenwervingsbureaus en kunnen u ook informeren over fondsen (zie Het Kleine Fondsenboek 2010).
Zie: www.globalprojects.nl of www.bureauinternationalesamenwerking.nl
WEET U
Dat COS Noord Holland heeft een nieuwe naam gekregen per 31 maart 2011.
De organisatie heet nu Fair Business en zal zich uitsluitend gaan bezighouden met
advies, coaching en netwerk op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen en duurzame ontwikkeling. Zie: www.fairbusiness.nl
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of is uw adres gewijzigd dan horen
wij dat graag van u. Ons e-mailadres is: info@osa-aalsmeer.nl
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