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NIEUWSBRIEF najaar 2015
Dit is een Nieuwsbrief van OSA en zal (zo mogelijk) 2 keer per jaar verschijnen.
DEEL OPBRENGST TEXTIELINZAMELING VOOR OSA
Donderdag 11 juni overhandigde de heer M.Vooges van Sympany (v/h KICI) samen met
wethouder A. Verburg een cheque met een bedrag van € 9109,- aan OSA.
Dit is kwart van de opbrengst van het in 2014 in de gemeente
Aalsmeer ingezamelde textiel. Eind 2013 is met de raad
afgesproken om jaarlijks 25% van de opbrengst, dat textielinzamelaar Sympany in opdracht van de gemeente ophaalt aan
een lokaal goed doel te schenken. De komende drie jaar is dat
doel OSA. Sympany zelf besteedt ook het geld aan duurzame
doelen namelijk in Afrika en India gericht op het zelfredzaam
maken van de lokale bevolking door het geven van textiel gerelateerde trainingen en
opleidingen. OSA gaat dit bedrag uiteraard weer gebruiken voor verdubbeling van
projecten en voorlichting en bewustwordingsactiviteiten.
OVERZICHT AANVRAGEN IN 2015
In 2015 zijn tot nu toe de volgende aanvragen beoordeeld, waarvan 2 aanvragen uit 2014:
naam aanvrager
project in
ontvangen
subsidiebedrag
*Wellantcollege/Westplas MAVO
Kenia + India
€ 1590,00
*Wellantcollege/Westplas MAVO
Aidsbestrijding
€ 1750,00
*Stichting Kinderhulp Afrika (bouw school)
Oeganda
€ 2500,00
*Stichting Tinka Helpt
Thailand
€ 2500,00
*Stichting Ambassadors Ministries Missions
India
€ 1900,00
*Stichting GA
Wit Rusland
€ 2500,00
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
DR Congo
€ 2500,00
*Jozefschool Aalsmeer
Nigeria
€ 1020,00
*Joke v.d.Zwaan/Sapana SVSI
Nepal
€ 2500,00
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
Nepal
€ 1250,00
*Antoniusschool Kudelstaart
Nepal
€ 1380,00
*Gertjan Berman/Stichting Batang Pinangga
Filippijnen
€ 2500,00
*Ingrid Claasen/Stichting Free a Girl
India
€ 2500,00
Tot nu toe zijn er 15 subsidieaanvragen gehonoreerd voor een totaal bedrag van
€ 26.390,00
De projecten bevatten: onderwijsprogramma over life skills, microkredieten, aidsbestrijding,
bouw schoollokalen in kinderdorp, meisjes uit de prostitutie bevrijden en begeleiden in
Thailand, Filippijnen en India, matrassen, dekens, kussens voor weduwenhuis, aanschaf
hydraulische hefbrug voor garage, leermiddelen en kleding voor weeshuis, eerste hulp aan
Nepal na aardbeving ook aan Lepraziekenhuis, bouw ziekenhuis.
Er zijn nog 2 aanvragen in behandeling en 1 aanvraag is afgewezen.
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Hieronder een verslag van een school en schooltuinproject van de Stichting VivaSahel.
Stichting VivaSahel
website: www.vivasahel.nl

De school en schooltuin in Tamaci
Toen ons project ziekenhuis+ maternité in
Tamaci in Niger was afgerond, werd ons
gevraagd of wij voor de uitbreiding van de
lagere school in Tamaci konden zorgen.
De lokalen die er stonden waren in deplorabele
toestand. Bovendien waren de meeste
schoolbanken (voorzover aanwezig) eveneens niet meer veilig om op te zitten. VivaSahel
heeft toen besloten om aan deze vraag te voldoen. Er is bovendien door ons geld
ingezameld om nieuwe schoolbanken, schoolborden, lesmateriaal en ijzeren kasten voor de
nieuwe en door ons gerenoveerde lokalen te kopen.
De bouw van de school was gerealiseerd in december 2014.
Hier volgt een deel van het verslag dat wij van de ingenieur, die de school heeft gebouwd:
‘onze activiteit was exclusief gericht op het bouwen van infrastructuur voor de school op
het perceel dat aan de school van Tamaci is toegewezen door de gemeente (Abala).
Deze infrastructuur is geheel voltooid volgens de regelen der kunst, met name betrekking
hebbende op:
-Vier klaslokalen in duurzaam materiaal ten behoeve van het onderwijs aan leerlingen
(meisjes en jongens) in de leeftijd van 7 tot 12 jaar.
-Twee toiletgebouwtjes, waar van de één met een afvoergeul voor de leraren, en de andere,
met 2 afvoergeulen, voor de meisjesleerlingen. De beide gebouwtjes zijn voorzien van een
veiligheidsklep. Wat de jongens betreft: zij gebruiken het oude toiletgebouwtje, dat er
hetzelfde uitziet als de nieuwe.
-Vervaardiging van 63 schoolbanken.

school in aanbouw

toiletgebouwtjes

Uiteindelijke resultaten
Er zijn foto’s van de klaslokalen, toiletgebouwtjes en schoolbanken gemaakt. Ze worden
verspreid bij de gemeente Abala, de inspectie lager onderwijs en via de hiërarchische weg
tot aan het ministerie van Nationaal Onderwijs.
De beoogde resultaten zijn tijdens de uitvoering van het project allen voor 100% behaald.
Het directe nut van deze infrastructuur betreft de kinderen van de armste families in de
gemeenschap, met een dagelijks inkomen van minder dan € 0,38. Op dit moment zijn er
209 leerlingen, waarvan 105 meisjes en 104 jongens.
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De hele bevolking van Tamaci is er blij mee en vraagt ons, hun dank over te brengen’.

Het hek om de school en de schooltuin:
‘Er is nog een probleem dat de rust in het dorp verstoort (leerlingen, leraren en de ouders):
het ontbreken van een muur om het terrein heen, die de kinderen beschermt tegen de vrij
rondlopende gehoornde dieren die komen om te drinken, niet ver van de school’.
Ook dit probleem heeft VivaSahel tot het hare gemaakt. Wij hebben sinds januari jl. weer
voldoende geld bij elkaar gekregen om een ijzeren hek rond het schoolterrein te maken. Dit
is nu bijna klaar.
Ter bescherming van de privacy en tegen de vaak stevige woestijnwinden hebben we ook
nog bomen besteld die aan de binnenkant langs het hek geplaatst worden. Ook heel goed
tegen de verwoestijning van dit gebied.
Tot slot bevat dit project een schooltuin - een wens van de kinderen en hun ouders. Op het
terrein van de school wordt een hoek met een hek afgeschermd. Daar komt de schooltuin.
Er is geld voor
tuingereedschap
zaaigoed en
gieters. Geld
voor de
schooltuin is
ingezameld in
Aalsmeer.
We verwachten
dat de schooltuin
in oktober van
start kan gaan.
Tekening van
Mohamadu voor
schooltuinplan

Zojuist gehoord via een Nieuwsbrief van VivaSahel dat er overstromingen zijn geweest in
Tamaci. ‘Complete hutten zijn weggespoeld, mensen zijn in de bergen gevlucht. De put
staat onder water en kan niet worden gebruikt. De gierst die gezaaid was, is weggespoeld’.
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OSA PRESENTATIEAVOND
Zoals ieder jaar organiseert OSA weer een presentatieavond waarbij 3 projecten met
fotobeelden worden gepresenteerd. Dit jaar is het thema: ‘Bouwen en Verbouwen in
Ontwikkelingslanden’. De uitnodiging voor deze avond vindt u hierbij.
De avond is op woensdag 7 oktober 2015 in het gemeentehuis in Aalsmeer
Raadhuisplein 1 en begint om 20.00 uur.
VOORSTELLING ‘AS I LEFT MY FATHERS HOUSE’
OSA wil nog steeds deze voorstelling in Aalsmeer laten spelen.
Wilt u ons steunen om het stuk naar Aalsmeer te halen ook een klein bedrag is welkom!
Ons banknummer is:
IBAN: NL53 TRIO 098519672
t.n.v. OSA te Aalsmeer,
graag onder vermelding ‘voorstelling’.

www.asileftmyfathershouse
FAIR TRADE GEMEENTE
De Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer is samen met de Wereldwinkel druk bezig
met de bananenactie. Doel is meer verkoop van de ‘Eerlijke Banaan’ in de supermarkten in
Aalsmeer. Andere activiteiten volgen in september en oktober.
Daarnaast is een gesprek aangevraagd met de gemeenteraad en de wethouders van
ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid over dit onderwerp, zodat zij zich kunnen
uitspreken voor een FairTrade Gemeente in Aalsmeer in woord en daad..
BOEKEN
*Khomaini, Sade en ik van Abnousse Shalmani (1977), uitgeverij de Geus
Abnousse Shalmani is acht jaar wanneer ze haar hijab uittrekt op het schoolplein in Iran.
Korte tijd later vlucht ze met haar familie naar Parijs, waar ze verlost denkt te zijn van
beperkende kledingvoorschriften. Niets blijkt echter minder waar. Abnousse vecht voor haar
vrijheid, die ze uiteindelijk vindt door het werk van Marquis de Sade. In een verhaal waarin
biografie en fictie door elkaar lopen, doet Abnousse Shalmani verslag van de strijd van
vrouwen voor vrijheid. Khomeini, Sade en ik gaat over emotionele, seksuele en intellectuele
ontwikkeling, verpakt in een sterke, luchtige stijl.
Oxam Novib is mede-uitgever en biedt schrijvers uit niet-westerse landen zo een podium en
een stem.
*Kun je een betere wereld kopen? van Wouter Mensink (1979), uitgeverij Boom
Kan de consument verantwoordelijk worden gehouden voor de problemen elders in de
wereld? Die suggestie wordt wel gewekt: de winkel lijkt soms wel een stemhokje waar je
kunt stemmen met je euro’s. Door een Fairphone te kopen en Max Havelaar-koffie te
drinken zouden we bijdragen aan een betere wereld. De aanschaf van producten zonder
keurmerk zou misstanden in stand houden. Wouter Mensink laat in dit boek zien welke
problemen deze benadering van fairtrade met zich meebrengt.
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of is uw adres gewijzigd laat het aan ons
weten. Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen, dan horen wij dat ook graag van u.
Ons e-mailadres is: info@osa-aalsmeer.nl of telefoonnummer: 0297-321509
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