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NIEUWSBRIEF najaar 2011
Dit is een Nieuwsbrief van OSA en zal (zo mogelijk) 2 keer per jaar verschijnen.

NIEUWE BANK VOOR OSA
OSA heeft sinds juni 2011 een nieuwe bank, de Triodosbank. Deze bank belegt het
geld in verantwoorde projecten vooral op het gebied van duurzaamheid. OSA heeft
daarom voor deze bank gekozen.
Het banknummer is: 198519672 t.n.v. OSA te Aalsmeer.

UITBREIDING OSA BESTUUR
Het bestuur van OSA bestaat momenteel uit 7 personen. Alle bestuursleden doen hun
werk voor OSA op vrijwillige basis.
Vanaf 2012 zullen 2 personen, na een lange periode van hun werkzaamheden voor
OSA, ons verlaten.
Graag zouden wij het bestuur van OSA willen uitbreiden met een jongere die ervaring
heeft met het werk in een ontwikkelingsland. Weet u iemand, of heb jij interesse om
mee te denken over ontwikkelingssamenwerking in Aalsmeer, laat het ons weten.
Bellen of e-mailen kan naar de secretaris van OSA, Betty Kooij
telefoon: 0297 321509 of e-mail: info@osa-aalsmeer.nl

AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE IN 2011 (tot nu toe)
*Stichting ‘GA’
*Stichting Diaconaal Werk Orthodoxe Kerken
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
*Samen-op-Weggemeente Kudelstaart
*Stichting Foundation Mission House of the Gambia
*Doopsgezinde gemeente Aalsmeer
*Jongerengroep van 3 verschillende kerkgemeentes
in Aalsmeer: Dorpskerk, Oosterkerk en Open Hof kerk
*Stichting Rommelmarkt Kudelstaart
*Stichting Hulp in Nood Saramacca, Kitty van Rijn
*Sapana Village Development Centre Nepal, Joke v.d.Zwaan

project in:
Wit Rusland
Oekraïne
Palestina
Niger
Gambia
Oeganda
Mexico
Kenia
Suriname
Nepal

5 aanvragen zijn inmiddels uitbetaald deels nog van het budget van 2010.
5 aanvragen konden nog niet worden afgerond. Deze zijn nog in behandeling om
beoordeeld te worden of er ontbreken nog stukken om ze te kunnen beoordelen.
Wij verwachten zeker nog 3 aanvragen in deze laatste twee kwartalen van dit jaar.
Mocht u een aanvraag voor subsidie willen indienen lees dan eerst de voorwaarden op
onze website www.osa-aalsmeer.nl waarop tevens het aanvraagformulier is te
downloaden.
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HET ONTSTAAN EN VERLOOP VAN HET PROJECT IN OEGANDA VAN DE
STICHTING KINDERHULP AFRIKA
Al vele jaren loopt het project van deze stichting. Ook ontving de stichting al vele jaren
subsidie van de gemeente Aalsmeer via OSA voor dit project. Hieronder hun verhaal.
25 jaar Stichting Kinderhulp Afrika Aalsmeer

Kinderen helpen, dat is waar Kinderhulp Afrika voor staat.
Kinderen die op jonge leeftijd hun vader en moeder hebben
verloren en die leven zonder hoop. Juist voor deze
weeskinderen wil Kinderhulp Afrika er zijn. Wij willen hen weer
een thuis geven waar ze veilig en in een liefdevolle omgeving
kunnen opgroeien.
Door middel van dit stukje willen wij u vertellen hoe het 25 jaar
geleden begon en meenemen naar het prachtige Kinderdorp
Namugongo in Uganda.

Hoe het begon
In 1985 werd Mathijs Piet, als voorganger van de Levend Evangelie Gemeente, vanuit
Amerika gebeld met de vraag of hij een kinderkoor, bestaande uit 30 Oegandese
weeskinderen en hun leiding, kon onderbrengen in Nederland. Zij moesten Amerika
namelijk verlaten omdat hun visa verliepen, maar de situatie in Oeganda was op dat
moment zeer gevaarlijk door de burgeroorlog die daar woedde. Terugkeer naar hun
vaderland was dan ook onverantwoord.
Voordat er regelingen getroffen konden worden die nodig waren om de groep op te
kunnen opvangen, zaten de weeskinderen al in het vliegtuig en landen ze, een paar
dagen na het verzoek, op Schiphol. Men kreeg het voor elkaar om de weeskinderen en
hun staf in Nederland onder te brengen en het kinderkoor trad door het hele land op.
Uiteindelijk zouden de kinderen 1 jaar in Nederland blijven en het was inmiddels 1986
toen ze terugkeerden naar Oeganda.

Terug in Uganda
In Nederland werd geld ingezameld
om de weeskinderen te blijven
ondersteunen. Vanuit Uganda kwamen
berichten dat de Amerikaanse
organisatie weinig deed met het geld
wat in Nederland werd opgehaald.
Vanuit Aalsmeer ging men zelf naar
Oeganda om te kijken hoe de lokale
situatie was.

Daarna werd besloten om zelf een kinderdorp te gaan bouwen. Ter ondersteuning hiervan werd in december
1986 Stichting Kinderhulp Afrika Aalsmeer opgericht.
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Kinderdorp Namugongo

Miriam Akera (22 jaar vertelt); “ Een nieuw leven begon toen ik als 8 jarig meisje in het kinderdorp mocht komen.
Levensveranderend; de huizen waren warm en ruim, alle kinderen waren vrienden en er was gelach en vreugde.
Van de basisschool tot de middelbare school heb ik kunnen studeren. Mijn toekomst is veranderd, straks ben ik
sociaal pedagogisch medewerker en in staat om mijn leven zelf op te bouwen. Ik zal bijdragen aan het welzijn van
anderen die zijn zoals ik was, zonder hoop. Ik geloof dat ik hen kan geven wat God mij heeft gegeven door het
werk van Kinderhulp Afrika”
In de 25 jaar die volgde groeide het kinderdorp uit van 30 tot 550 kinderen. Het kinderdorp, lokaal geregistreerd
onder de naam Children’s Welfare Mission bestaat anno 2011 uit een lagere school, een middelbare/vakschool,
twee watertorens, een kliniek en een kerk. Het kinderdorp deelt in wat zij te bieden heeft en staat open voor alle
mensen in de omgeving ongeacht afkomst, geslacht of geloof.
Alleen met behulp van een trouwe achterban van kindsponsors, donateurs en donor organisaties zoals de Wilde
Ganzen, NCDO, Stichting Kampala ‘96 en de Stichting OSA Aalsmeer kan Kinderhulp Afrika kinderen blijven
opvangen en een hoopvolle toekomst geven. Het bestuur van Kinderhulp Afrika bestaat geheel uit vrijwilligers
die zich zonder vergoeding inzetten.
Wilt u helpen of meer informatie bel dan met het kantoor van Kinderhulp Afrika gevestigd op de Uiterweg 3,
Aalsmeer
Tel 0297-348552 of bezoek onze website www.kinderhulp-afrika.nl
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OSA PRESENTATIEAVOND OP 12 OKTOBER 2011
Dit jaar 2011 is de presentatieavond op woensdag 12 oktober. De avond wordt
gehouden in de Raadskelder van het Gemeentehuis en begint om 20.00 uur, zaal
open 19.30 uur. Het thema is: ‘Scholing en Werk in ontwikkelingslanden’.
Er worden 3 presentaties gehouden van projecten in India, Congo en Kenia.
Allemaal projecten over scholing en werk zodat de kinderen en volwassenen zich
kunnen ontwikkelen. Verder zijn er tafels van deze en andere projecten van
organisatie die subsidie mochten ontvangen via OSA van de gemeente Aalsmeer.
De Wereldwinkel Aalsmeer zal zoals ieder jaar ook aanwezig zijn met een tafel met
producten. In verband met de Arabische lente (in het voorjaar) is gekozen voor een
buikdanseres. Zij zal deze avond het een en ander vertellen over het buikdansen en
ook haar ‘kunsten’ vertonen met behulp van Arabische muziek.
Het belooft weer een interessante en inspirerende avond te worden.

BOEKEN
*Het Regenseizoen, geschreven door Stephen Ellis, uitgegeven door Bert Bakker.
Dit boek beschrijft de geschiedenis van Afrika, de veranderingen en de hoop voor de
toekomst.
De schrijver is als historicus verbonden aan het Afrika-Studiecentrum in Leiden en
tevens Desmond Tutu-hoogleraar aan de faculteit Sociale Wetenschappen aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam.
*Volksbeving, geschreven door Fred Pearce, uitgegeven door Jan van Arkel.
Het boek beschrijft de bevolking in de wereld die aan het afnemen is. Dus niet de
overbevolking is de oorzaak van de honger in de wereld maar ons consumptiepatroon volgens Pearce. Zijn nieuwe boek gaat over het klimaat, The Climate Files,
en wacht nog op een vertaling in het Nederlands.
De schrijver is wetenschapper in Engeland en milieudeskundige.

WEET U DAT
*Op 17 september de Wilde Ganzendag voor particulieren initiatieven dit jaar in
Hilversum is. Kijk op www.wildeganzen.nl
*Op 1 en 2 oktober Kitty van Rijn een expositie zal houden van haar schilderijen bij
Jovar, Aalsmeerderweg 320, Aalsmeer van 11.00 – 16.00 uur en in de Zijstraat in
het leegstaande pand van Dames.
De verkoop van de schilderijen is bestemd voor een project in Saramacca, Suriname.
Zie haar website: www.artspirit.vpweb.nl
*De Stichting Rommelmarkt Kudelstaart op dinsdag 4 oktober haar
rommelmarkt houdt voor een waterproject in Kakamega, Kenia. De rommelmarkt is
in het Dorpshuis in Kudelstaart en begint om 19.00 uur.
*OSA haar Presentatieavond houdt op woensdag 12 oktober met het thema:
‘Scholing en Werk in ontwikkelingslanden’. Zie hierboven en op onze website
www.osa-aalsmeer.nl voor nadere informatie.
*Het Nepalbenefietfestival dit jaar gehouden zal worden op zaterdag 5 november
in de Oude Veiling, Marktstraat te Aalsmeer.
De avond begint om 20.00 uur. Zie ook website: www.nepalbenefiet.webs.com
*De Bazaar van de Doopsgezinde Gemeente wordt gehouden op zaterdag
12 november in de Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat 53 te Aalsmeer, aanvang
10.00 uur. De opbrengst is zoals elk jaar voor diverse goede doelen.

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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