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NIEUWSBRIEF NAJAAR 2018 

 

BESTUUR OSA HEEFT EEN NIEUWE MEDEWERKER ERBIJ 
Met ingang van april 2018 is ons bestuur uitgebreid met een nieuwe medewerker. 
Petra Langezaal heeft nog wat tijd vrij kunnen maken om wat voor OSA te willen betekenen.  
Wij zijn heel blij met de uitbreiding van ons bestuur. 
Het bestuur bestaat nu uit: Gerard Nijland voorzitter, Betty Kooij secretaris, Stef Holling 
penningmeester, Joop de Vries 2de penningmeester en Petra Langezaal als lid. 
Er kunnen zeker nog bestuursleden bij, interesse?  
Informatie kunt u inwinnen bij het bestuur via e-mail: info@osa-aalsmeer.nl 
Bellen kan ook naar: 0297-321509 
 
OVERZICHT OSA SUBSIDIEAANVRAGEN 2018 tot nu toe 
In 2018 zijn er tot nu toe negen aanvragen voor subsidie bij OSA in behandeling genomen.  
Zeven aanvragen zijn afgehandeld, twee aanvragen zijn nog in behandeling. 
Wij verwachten nog zeker vijf aanvragen in dit jaar. 
 
De volgende aanvragers hebben ontvangen: 
naam aanvrager                           project in  ontvangen  
            subsidiebedrag 
*Stichting Heart4Children    Oeganda  2500,00 
*Jongerengroep uit kerken    Jordanië    500,00 
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Oeganda  2500,00 
*Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer  Filippijnen    450,00 
*Stichting Heart4Children    Oeganda  2500,00 
*Stichting Foundation Mission House   Nigeria  2500,00 
*Stichting Heart4Children    Oeganda    500,00  
    
 
De projecten bevatten:  
Bouw middelbare school, hulp aan vluchtelingen, schooluniformen en schoolboeken, 
noodhulp aan kindertehuis, dakpannen voor bouw middelbare school, inrichting ziekenhuis, 
schoolboeken. 
 
 
OSA PRESENTATIEAVOND 
De presentatieavond van 2018 is dit jaar op woensdag 10 oktober.  
Alle vertegenwoordigers van de stands komen weer aan bod om iets over hun project of 
projecten te vertellen.  
Speciale gastspreker is Stichting Wilde Ganzen. 
De avond zal een feestelijk tintje hebben in verband met ons 35-jarig bestaan. 
De uitnodiging voor deze avond vindt u hierbij. 
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Hieronder vindt u een verslag van een project in Cambodja uit 2017 van Stichting Toetssteen van 

Jaap Overbeek. 

Nieuwsbrief Bouwreis Cambodja 2017 

 
Huizen bouwen voor de armen op het 

platteland van Cambodja 

 

Vrijdag 13-01-2017 vertrokken Jaap en Thomas 

Overbeek naar Cambodja voor een 10-daagse 

bouwreis van Stichting Toetssteen. Naast enkele 

toeristische high-lights als de tempels van 

Angkor Wat, bezochten zij diverse projecten die 

Stichting Toetssteen samen met hun lokale 

partner Stichting Tabitha daar heeft opgezet. De 

laatste dagen van de reis staken zij zelf de 

handen uit de mouwen om, samen met hun 

reisgenoten en de toekomstige bewoners, 20 

eenvoudige huisjes op palen af te bouwen 

bestemd voor de lokale bevolking.  
 

 
Cambodja en de buurlanden Laos, Vietnam en Thailand. 

 
Waarom Cambodja?  

Cambodja is een land met vele gezichten. Een 

mooi land met een mooie bevolking. Vriendelijk 

en bescheiden, maar erg arm. Een land met een 

rijke, maar ook een wrede historie. Het land is 

zwaar gebombardeerd tijdens de Vietnam oorlog 

en heeft daarna vreselijk geleden onder een 

burgeroorlog en een afschuwelijke tijd 

meegemaakt onder het regime van Pol Pot; de tijd 

van de Rode Khmer. Geschat wordt dat ongeveer 

25 procent van de bevolking (1,5 tot 2 miljoen 

mensen) is uitgeroeid en ongeveer 75-80 procent 

van de hoger opgeleiden is vermoord. De invloed 

van Pol Pot duurde nog tot eind jaren negentig. 

Nog niet zo lang geleden dus. Iedereen in dit land 

boven de veertig jaar leeft nog met de 

verschrikkelijke angst van het verleden. Na een 

bezoek aan één van de “killing fields” en de oude 

gevangenis Tuol Sleng vertelde ons gids, een 

vrouw van 50 jaar, haar geschiedenis. Als enige 

overlevende van haar familie werd zij in 1979 

bevrijd uit één van de kampen van de Rode  

 

Khmer. Een indrukwekkend verhaal en dan te 

bedenken dat dit hen niet door een vreemde 

mogendheid werd aangedaan, maar door eigen 

landgenoten die onder invloed waren van een 

wrede communistische ideologie.  

 
Beeld uit de “killing fields” Choeung Ek. 

 
Tabitha Foundation 

Stichting Toetssteen werkt in Cambodja nauw 

samen met de lokale foundation Tabitha o.l.v. 

Janne Riskes. Janne werd in 1948 geboren in 

Smilde en emigreerde met haar ouders begin 

jaren ’50 naar Canada. In 1992 werd zij door 

World Vision uitgezonden naar Cambodja en is 

daar niet meer weggegaan. In 1994 richt zij 

Tabitha op waarmee zij zich richtte op de 

allerarmste inwoners van Cambodja om hen van 

armoede tot zelfvoorziening te begeleiden d.m.v. 

familieprogramma’s, huizenbouw. scholing en 

waterputten.   

 

 
Ons bouwteam na het overhandigen van onze 
cheque aan Janne Riskes (midden) 
 

Bijna zeven jaar geleden ging het eerste 

bouwteam onder de vlag van Stichting Toetssteen  

naar Cambodja om daar woningen te bouwen en 

deze over te dragen aan de lokale bevolking.  
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Eenvoudige woningen, hoog en droog op palen, 

waar één gezin in kan wonen. In westerse ogen  

primitief, maar voor de plaatselijke bevolking een 

enorme vooruitgang daar zij nu nog leven in 

hutjes  van palmbladeren waar de moessonregens 

vrij spel hebben. 

 

 
 De oude huisvesting en de nieuwe (in aanbouw) 

 
 

Ontwikkelingshulp via Stichting Tabitha 

De toekomstige bewoners zijn geselecteerd via 

een programma van de St. Tabitha die in 

Cambodja hulp biedt. Zij bouwen zelf mee aan 

het huisje en hebben geld gespaard om er in te 

kunnen wonen. Een gezin kan maximaal twintig 

euro per jaar sparen; dat is tevens de aanbetaling 

die vereist is voor hun huis en voor hun 

zelfrespect. Het overige bedrag van 900 euro 

komt van Stichting Toetssteen uit schenkingen 

die de stichting heeft ontvangen van donateurs; 

geld dat voor de volle honderd procent wordt 

gebruikt voor de bouw van huizen, waterputten 

en waterreservoirs. Een behoorlijk huis is het 

begin van een nieuwe toekomst voor deze  armste 

mensen. Een waterput en waterreservoirs zorgen 

ervoor dat ook de gezondheid erop vooruit gaat 

en dat er meerdere keren per jaar geoogst kan 

worden.  

 

 
 

Met ons bouwteam hebben we drie dagen 

gebouwd aan de 20 huisjes die we deze reis 

zouden opleveren. Elke keer als we het dorp  

 

 

 

 

binnen kwamen werden we juichend ontvangen 

door de vele kinderen. Aan het einde van het  

bouwproject werden de huisjes overgedragen aan 

de nieuwe bewoners met het gedicht: 
 

 

 

May the road rise to meet you 

May the wind be always at your back 

May the sun shine warm upon your face 

The rains fall soft upon your fields and 

Until we Meet again 

May God hold you in His hands 

 

Thomas en Jaap met een blij gezinnetje voor hun nieuwe woning. 

Deze reis heeft een onvergetelijke indruk op 

ons beiden achtergelaten. We hebben kennis 

gemaakt met een volk met een grote 

veerkracht, maar dat door omstandigheden 

ook nog steeds in grote armoede leeft. We zijn 

dankbaar dat we mede door uw hulp en dat 

van de OSA een bijdrage hebben mogen 

leveren aan betere leefomstandigheden van 

deze mensen. 

Meer info 

Wilt u meer informatie kijk op 

http://www.stichtingtoetssteen.nl of neem  

contact op met Jaap Overbeek, tel. 0622507107.  

 

http://www.stichtingtoetssteen.nl/
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CHEQUE VOOR OSA VAN SYMPANY 
De gemeente Aalsmeer heeft met textielinzamelaar 
Sympany de afspraak gemaakt dat 25% van de opbrengst 
van de ingezamelde textiel naar de stichting 
Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) gaat. In 
totaal is door Sympany in 2017 in Aalsmeer 129.516 kilo 
textiel ingezameld.  
In het bijzijn van wethouder Van der Hoeven werd daarom 
in april 2018 een cheque van € 11.002,82  
aan OSA overhandigd.  
Het bestuur van OSA is ontzettend blij met dit extra bedrag voor projecten in 
ontwikkelingslanden. 
 
Geen afval tussen het textiel 
Het is heel vervelend dat er steeds vaker afval wordt achtergelaten in de vrij toegankelijke 
textielcontainers van Sympany. Steeds vaker treffen wij huishoudelijk afval, elektronica, glas, verf 
en ander soorten vuil aan tussen het textiel. Een onprettige klus voor onze medewerkers om dit 
afval tussen het textiel uit te halen. Nog erger is het, als het textiel zo vies is, dat ook goed textiel 
onbruikbaar is geworden. Dat is zonde. Om het gedoneerde textiel tegen vuil, viezigheid en 
nattigheid te beschermen is het van groot belang dat het in een gesloten plastic (vuilnis)zak 
wordt aangeboden. Dekbedden, matrassen, kussens of nat textiel zijn niet welkom.  

Over Sympany en OSA 
Sympany is een van de grootste charitatieve textielinzamelaars in Nederland. In 135 gemeenten 
wordt ruim 2.400 textielcontainers jaarlijks ruim 22,5 miljoen kilogram textiel ingezameld. 
Sympany werkt aan de zelfredzaamheid van mensen in Nederland, Afrika en India. In Nederland 
bieden ze werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In Afrika en India 
steunen zij textiel gerelateerde projecten waarbij duurzaamheid en zelfredzaamheid centraal 
staan. OSA beheert voor de gemeente Aalsmeer een budget voor ontwikkelingssamenwerking, 
waaruit iedere organisatie die aan de voorwaarden voldoet geld kan aanvragen.  
Meer informatie over OSA: www.osa-aalsmeer.nl. 
 
De textielcontainers staan in heel de gemeente Aalsmeer. Er staat SYMPANY op en ze zijn van 
de kleur beige of groen. 
 
SCHOLENPROJECT 

In verband met ons 35-jarig bestaan gaan we dit jaar de scholen benaderen voor een activiteit 

rond ontwikkelingssamenwerking. 

Scholen kunnen bij uitstek een activiteit uitvoeren om geld in te zamelen voor een project in  

een ontwikkelingsland. Er is momenteel een idee in de maak. We hopen dan ook dat het de 

scholen aan zal spreken om er mee te gaan werken. Zij horen binnenkort dus meer.  

 

PARTINDAG 
Partin organiseert op 29 september a.s. haar jaarlijkse, landelijk dag in Hilversum Heuvellaan 33, 
(Muziekcentrum van de Omroep (MCO)), start 10.00 tot 17.00 uur.  
Opgeven kan via www.partin.nl/.partindag2018. 
 
Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen of is uw (e-mail)adres gewijzigd laat het aan ons 
weten. Wilt u de nieuwsbrief digitaal of liever per post ontvangen, dan horen wij dat ook graag van u.  
Ons e-mailadres is: info@osa-aalsmeer.nl of telefoonnummer: 0297-321509 

http://www.osa-aalsmeer.nl/
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