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NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2018 

 
BESTUUR OSA HEEFT EEN TWEEDE SECRETARIS NODIG 
Om de vele werkzaamheden van de secretaris te verlichten hebben wij een tweede  
secretaris nodig. Het werk kost ongeveer 4 of 5 uur per maand. Wie wil ons komen helpen? 
Informatie kunt u inwinnen bij het bestuur via e-mail: info@osa-aalsmeer.nl 
 
OVERZICHT OSA SUBSIDIEAANVRAGEN 2017 
In 2017 zijn er 19 aanvragen voor subsidie bij OSA in behandeling geweest. 1 aanvraag is 
ingetrokken, er was genoeg geld ingezameld. 1 aanvraag is naar 2018 gegaan, deze is nog niet 
afgehandeld. De 17 aanvragen die subsidie mochten ontvangen zijn: 
naam aanvrager                           project in  ontvangen  
       subsidiebedrag 
Stichting Steun ZWO, G.Nijland                                  Nigeria                      €    2500,00 

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer                           Lesbos    Grl.                       2500,00 

Sapana Village Social Impact, J.v.d.Zwaan                Nepal                                   2500,00  

Sapana Village Social Impact, M.Buskermolen          Nepal          1511,00 

Stichting GA                                                                Wit Rusland                         2500,00 

Stichting Help Paulien Helpen                                     Mexico                                2500,00 

Stichting Handreiking Over Oceanen                          Brazilië                                2500,00 

Stichting Kinderhulp Afrika (noodhulp)                        Oeganda                             2500,00 

Stichting Heart for Children                                         Oeganda                             2500,00 

Sapana Village Social Impact, J.v.d.Zwaan                Nepal                                  2500,00 

Stichting Foundation Mission House                           Nigeria                                2500,00 

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer                           Malawi                                2400,00 

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer                           Tanzania                            1200,00 

Stichting Kinderhulp Afrika                                          Oeganda                            2500,00 

Stichting GA                                                                Filippijnen        1500,00 

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer                           Nepal                                 1260,00   

Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer                FairTrade Gem. Titel             797,79  
 
De projecten bevatten: aanschaf apparatuur voor een laboratorium voor een ziekenhuis, 
zonnepanelen voor vluchtelingekamp, waterproject in dorpje, bouw nieuwe huisvesting voor (ex-) 
verslaafden, zonnepanelen voor kinderhuis, aanschaf personenbusje voor vervoer kinderen van 
een kinderhuis, voedselhulp (noodhulp) kinderhuis, bouw fundering middelbare school,  noodhulp 
overstroming, aanschaf apparatuur voor ziekenhuis, bouw onderdak voor familieleden bij 
ziekenhuis, drinkwatervoorziening in dorp, renoveren verloskamer en kraamkamer in kliniek, 
aanschaf watertank in meisjeshuis, schoolpakketten.  
Daarnaast is aan de FairTrade Werkgroep in Aalsmeer een bedrag verstrekt voor activiteiten rond 
het behalen van de titel FairTrade Gemeente Aalsmeer. 
Totaal is er voor een bedrag van  €  36.168,79 uitbetaald aan 17 aanvragers. 
Omdat OSA opnieuw extra geld heeft gekregen namelijk € 12.952,00 uit de kledingcontainers 
van Sympany konden er ook meer subsidieaanvragen worden gehonoreerd.  
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Hieronder vindt u een verslag van een project in Nigeria.  

Het betreft de bouw en deel van de inrichting van een ziekenhuis.  

Enige jaren al geeft OSA subsidie voor dit mooie project.  

 

 

   
 

Onze stichting MissionHouse, die sinds 2005 bestaat, en begon als initiatief om een Nigeriaans 
zendelingenechtpaar in Gambia te ondersteunen, helpt sinds 2013 Dr.Dare Ogunlusi financieel 
bij de bouw van een ziekenhuis in Ado Ekiti in Nigeria, waar alle mensen ongeacht hun financiële 
status zullen worden geholpen. In de jaren tussen 2013 en 2017 is geprobeerd via acties en 
aanvragen bij fondsenverstrekkers geld in te zamelen voor de verwezenlijking  van de droom van 
dokter Dare. 
 
Het jaar 2017 wordt gekenmerkt door de realisatie van het ziekenhuis Helping Hands (HH) in Ado 
Ekiti, Nigeria, het gebouw is prachtig geworden. 
 

 
Het ziekenhuis is wat betreft de bouw klaar.  
Het geheel is van binnen en buiten 
geschilderd. Waterbronnen zijn aangeboord, 
zonnepanelen worden geplaatst wanneer 
het gebouw in gebruik wordt genomen.  
Ook werden reeds enige apparaten voor het 
ziekenhuis gekocht waaronder een 
steriliseermachine. 
 
 
 

 
 
Dr.Dare werkt als hoofd van de Eerste Hulpafdeling en 
orthopedisch chirurg aan het universiteitsziekenhuis en  
als docent aan de universiteit van Ado.  
Hij leidt studenten en coassistenten op als Eerste hulp arts.  
We hebben vrijwel dagelijks contact via whats-app.  
Dr.Dare stuurt regelmatig foto’s die ook geplaatst worden  
op de website en de facebookpagina van onze stichting.  
Hij steunt de bouw ook zelf met het salaris wat hij in  
Nigeria verdient.  
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In 2017 zijn verschillende pogingen ondernomen sponsors te interesseren voor onze stichting.  
Er werden in ieder geval 2 aanvragen afgewezen. Er werden ook nog aanvragen gedaan bij het 
Meerlandenfonds en de Dr. Hofsteestichting. De laatste werd gehonoreerd met een bedrag van 
€2.000,- 
Er is actie gevoerd in 2017. Onze secretaris, Willy Holling, heeft in navolging van haar zussen 

kerstkaarten gemaakt en verkocht.  Er werd verkocht in de 
parochie in Groet, en in de parochiekerk van Kudelstaart ;  
in De Spil, kerk van de Samen op Weg Gemeente in Kudelstaart. 
Opgemerkt dient te worden dat de diaconie van de SOW uit 
eigen beweging een bedrag van €250,- naar de stichting 
overmaakte. 
Samen met de opbrengst, een gift van het PCI van de parochie 
in Groet en de PCI van Kudelstaart en donaties door het jaar kon 
een aanvraag tot verdubbeling bij OSA ingediend worden, welke 
het maximale bedrag van €2500,- uitkeerde. 

 
 
De eerste woensdag van oktober hield OSA een 
presentatieavond. Omdat onze stichting in 2016 in aanmerking 
kwam voor subsidie door OSA werd ons gevraagd acte de 
presence te geven op de presentatieavond.  
Dit deden we door middel van een presentatietafel. 
Willy deed het woord tijdens de interviewronde die deze avond 
kenmerkte. 
 
 
 
Via Thea Pinkse ontving de stichting een groot aantal postzegelalbums, die voor de stichting 
verkocht mochten worden. Dit gebeurde op een postzegelveiling in het voorjaar van 2017. 
 
Voor de verschillende aanvragen werd contact gezocht met de Nieuwe Meerbode, die steeds 
berichten en foto’s publiceerde. Bovendien werd de website en de facebookpagina bijgehouden. 
 
Eind juni zijn Willy en Stef in Nigeria geweest en hebben het ziekenhuis bezocht.   
Ze konden een bedrag van €3000,- en 24 lakensets overhandigen. Ze waren onder de indruk van 
de inzet van Dr.Dare Ogunlusi in zeer moeilijke omstandigheden. Zijn salaris werd lange tijd niet 
uitbetaald. Bij de bouw werd hij ook bedrogen bij de aanleg van buizen. Met grote moeite heeft hij 
dit kunnen herstellen. Hij heeft diverse keren overwogen te stoppen, maar door de steun van zijn 
thuisfront en de niet aflatende steun uit Nederland, gaat hij door.  
Zijn inzet is voor ons weer een stimulans om door te gaan. 
We zullen ons in het komend jaar 2018 weer vooral richten op het verkrijgen van subsidie(s) voor 
de inrichting van het ziekenhuis. Nu het geld voor een operatietafel bijeen is gebracht, richten we 
ons op het verkrijgen van geld voor een röntgenapparaat en inrichting van een laboratorium.  
Dr. Dare verwacht het ziekenhuis in de eerste helft van 2018 in gebruik te nemen. 
Vorderingen kunnen worden gevolgd via onze facebookpagina en de website: 
www.freewebs.com/gambiamission. 
 
De officiële naam voor de kamer van koophandel van onze stichting is: 

Stichting Foundation Mission House of The Gambia 
 
 

http://www.freewebs.com/gambiamission
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OSA SUBSIDIE AANVRAGEN IN MEI EN JUNI 
Mocht u in de periode mei en juni een aanvraag willen doen, doet u dat dan zo snel mogelijk. 
In mei en juni zijn de bestuursleden vaak met vakantie zodat aanvragen soms niet zo snel 
beoordeeld en uitbetaald kunnen worden. U weet dat het allemaal vrijwilligerswerk is dus de tijd is 
dan beperkt. We rekenen op uw medewerking. 
 
OSA PRESENTATIEAVOND 

De presentatieavond van 2017 is bijzonder goed verlopen. Iedereen ging 
met een tevreden gevoel naar huis. 
Dit jaar organiseert OSA haar presentatieavond op  
woensdagavond 10 OKTOBER  
waarbij dan alle stands weer aan bod komen om iets over hun project of 
projecten te vertellen. Ook wordt er weer een spreker uitgenodigd. 
Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief najaar 2018. 

    
 
 
 
 
 

 
           
GEMEENTE AALSMEER IS EEN FAIRTRADE GEMEENTE 

Op 1 november 2017 werd de titel FairTrade 
Gemeente uitgereikt aan wethouder Jop Kluis 
door de voorzitter, de heer Henk Zandvliet, van 
de Stichting FairTrade Gemeente Nederland. 
Deze las kort items uit het juryrapport voor 
waarbij door de overhandiging van een bord de titel een  
feit was. OSA heeft in 2015, 2016 en 2017 geld verstrekt om 
de titel te behalen. 
 Osa heeft 
De borden zijn nog niet geplaatst in de gemeente  
maar het zal zeker nog gebeuren. 

 
OIKOCREDIT 
Dit jaar heeft OSA kredieten aangekocht voor een bedrag van € 5000,00 zodat mensen in 
ontwikkelingslanden een bedrijfje kunnen starten of hun bedrijf kunnen uitbreiden. 
Dit is namelijk mogelijk doordat OSA nog steeds geld mag ontvangen uit de SYMPANY 
kledingcontainers die in onze gemeente staan. 
 
35 JARIG BESTAAN 
Dit jaar bestaat OSA 35 jaar. Het begon dus in 1983. Daarvoor liep er een project in Tanzania in de 
gemeente Aalsmeer. Besloten is toen een stichting op te richten en een werkgroep met 
vertegenwoordigers van diverse organisaties in de gemeente Aalsmeer. De gemeente wilde 
faciliteren en geld beschikbaar stellen. Er kwam een nieuw project dat niet de vereiste bekendheid 
opleverde in de hele gemeente. Later is er een andere structuur bedacht waar we nu nog steeds 
mee werken. 
 
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 
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  n   deze   stad   zal 

  mij   weer   vreugde   

geven   en   mij   lof   en   

  brengen   bij   alle   

volken     aarde.   Die   

zullen      hoeveel   

gelu   en   voorspoed   ik   

Jeruzalem   schenk,   en   

huiveren   van   ontzag.   

mailto:info@osa-aalsmeer.nl

