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NIEUWSBRIEF NAJAAR 2019 
 

BESTUURSNIEUWS 
Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen.  

 
Gerard Nijland voorzitter,  
Betty Kooij secretaris,  
Stef Holling penningmeester,  
Joop de Vries 2e penningmeester,  
Petra Langezaal lid. 
 
Twee bestuursleden beoordelen steeds  
onafhankelijk van elkaar de aanvragen. 
 

 
 

 
Verzoek: De secretaris kan nog steeds versterking gebruiken. Heeft u een paar uurtjes per 
maand tijd of weet u iemand, laat het aan ons weten. 
 
 
OVERZICHT OSA SUBSIDIEAANVRAGEN 2019 tot nu toe 
Dit jaar zijn 8 aanvragen in behandeling genomen waarvan 3 aanvragen zijn doorgeschoven 
van 2018. Daarvan waren nog niet alle vereiste stukken binnen in 2018. 
Aan 6 aanvragers is inmiddels een subsidiebedrag uitbetaald. 1 aanvraag is nog in behandeling 
en 1 aanvraag is afgewezen. 
 
De zes uitbetaalde aanvragen zijn: 
naam aanvrager                   project in   ontvangen                                           

                                   subsidiebedrag 
Wellantcollege/Westplas MAVO    Ghana   €   1105,00 
Stichting Barbarugo      Ghana        1693,00 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer           Honduras       2500,00 
Stichting Foundation Mission House   Nigeria    2500,00 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Lesbos    1755,00 
Mevr.de Vries      Nepal       500,00  
 
De projecten bevatten:  
Dak van een slaapzaal voor meisjes en een graanmolen, aanleg van een waterput,  
ontwerpen van scholingsonderwijs en uitvoering daarvan, inrichting ziekenhuis,  
elektrisch aangedreven bakfiets, waterproject in Nepal. 
Er worden nog zeker 8 aanvragen verwacht dit jaar. 

Voor dit jaar is een bedrag van € 31.502,00 beschikbaar van de gemeente Aalsmeer  
( 1 euro per inwoner per 1-1-2018). Daarnaast heeft OSA nog geld ontvangen via de 
kledingcontainers van Sympany via de gemeente (zie verder in deze Nieuwsbrief).  
Dus er kunnen nog zeker een aantal aanvragen worden gehonoreerd als ze uiteraard voldoen 
aan de voorwaarden. 
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Hieronder een beschrijving van een project in Nigeria van 2017. 
Huisarts Gerard Nijland (onze voorzitter) stelde voor bij zijn afscheid geen cadeaus maar 
eventueel geld te geven voor een project waar hij heeft gewerkt.  
Hieronder dus zijn verslag van het project. 
 

Project 2017 Nigeria Presbyterian Joint Hospital Uburu  STEUN-ZWO 

Begin 2017 is huisarts Gerard Nijland met pensioen gegaan. Hij had aangegeven dat hij 
liever geen cadeaus wilde maar dat men een donatie kon doen aan stichting STEUN- 
ZWO die projecten steunt voor het missieziekenhuisje in Nigeria waar hij in de tachtiger 
jaren als tropenarts werkzaam is geweest. Dit bracht ruim 4000 euro op! Via het 
gemeentebestuur van Aalsmeer kwam er een aanvullend bedrag van 2500 euro en 
hiermee is nieuwe laboratoriumapparatuur en een zuurstof apparaat voor het 
ziekenhuisje aangeschaft. 

Het Presbyterian Joint Hospital Uburu (PJHU) is een 
missieziekenhuisje van ongeveer 200 bedden in het 
zuidoosten van Nigeria. Het ligt op de grens van 
tropisch regenwoud en savanne in een afgelegen 
gebied. 

Het ziekenhuis is in 1913 gesticht door Dr. Hitchcock, 
een missionaris uit Schotland. Sindsdien hebben er 
Schotse, Canadese en Nederlandse artsen gewerkt 
tot  1999. Onder bewind van de buitenlandse artsen 
was er makkelijker toegang tot buitenlandse 
donororganisaties en dankzij giften van deze hield het 
ziekenhuis het hoofd boven water. Want het ziekenhuis probeert de prijzen zo laag mogelijk te 
houden om ook de allerarmsten te bereiken waarvan er velen zijn op het platteland van Nigeria. 
De inkomsten die het ziekenhuis genereert zijn dan ook nauwelijks voldoende om de salarissen 

te betalen. Laat staan om noodzakelijk 
onderhoud aan de gebouwen te verrichten. 
De Protestantse kerk, welke jaren artsen 
uitgezonden heeft naar dit ziekenhuis heeft, 
vanwege reorganisatie, vanaf 1999 geen 
continuïteit kunnen geven aan hun 
jarenlange relatie. Sindsdien probeert het 
ziekenhuisje met vallen en opstaan het hoofd 
boven water te houden in de grillige politieke 
en economische omstandigheden van een 
Afrikaans land. Subsidies van de overheid 
worden wel ontvangen, maar komen 
onregelmatig of soms niet. 

 

De laatste jaren zijn er verschillende kleine projecten gerealiseerd voor het ziekenhuis welke 
door oud artsen geïnitieerd werden. Sinds 2015 zijn deze projecten ondergebracht bij stichting 
STEUN-ZWO. Een waterproject is afgerond, waar door aanleg van verschillende nieuwe 
tappunten de hygiëne in het ziekenhuis verbeterd is en een tandarts uitrustig voor basale 
tandzorg is aangeschaft. In 2017 is in verschillende etappes apparatuur aangeschaft voor het 
laboratorium.  Een autoclaaf, een sterilisatieoventje, een spectrofotometer, een digitale 
elektroforese machine, een hormon assay apparaat en een zuurstofapparaat, speciaal geschikt 
voor deze afgelegen gebieden. 
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zuurstofapparaat    nieuw laboratorium apparatuur 

    

 
Voor 2018 stond een couveuse op het programma. We zijn op zoek gegaan naar een 
couveuse geschikt voor deze regio’s en kwamen uit bij onderstaand model welke nog in 
ontwikkeling is en binnenkort op de markt komt. 
             

 
                couveuse 
                
 
 
Voor de periode 2018-2019 willen we steun vragen voor onderhoud van de kraam  
en kinderafdeling. De bedden waarop de bevallingen plaatsvinden zijn jaren oud  
en functioneren niet meer naar behoren en zijn al lang aan vervanging toe.  
Op de kinderafdeling blijven de moeders altijd bij hun kinderen slapen en verzorgen  
het zieke kind. Ze slapen soms met kind in het bed, soms op de grond. De meeste 
kinderbedden, matrassen en lakens zijn sterk verouderd en aan vernieuwing toe.  
Ook muskietennetten zijn onontbeerlijk. 
 
Meer informatie is te vinden op: www.steun-zwo.nl 
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PRESENTATIEAVOND 9 OKTOBER    
Woensdag 9 oktober 2019 wordt weer de OSA Presentatieavond gehouden. 
Dit keer in De Oude Veiling, Marktstraat 19 (dit in verband met de verbouwing van de  
Raadskelder van het gemeentehuis). 

Het thema is ‘Investeren in mensen’. 
Gastspreker is de heer Eric Holterhues, directeur van Oikocredit Nederland.  
De avond begint om 19.30 uur, officiële gedeelte 20.00 uur. 
Zie bijgevoegde uitnodiging. Iedereen is welkom! 
 
 
JEUGDPROJECT 
Omdat OSA in 2018 haar 35 jarig bestaan vierde is het plan ontstaan om een voorstelling  
te laten maken voor en door jongeren. 
Het Jeugdproject van OSA, onder de titel “TMET Tieners Met Een Talent” is in  
samenwerking met DOCK, de Binding en SKMET ontstaan. Alles verloopt voorspoedig.  
Vol enthousiasme zijn de jongeren aan het repeteren.   
 
Het project houdt in: 
-een voorstelling met zang en dans over ontwikkelingssamenwerking 
-lespakket  
-ontwikkelingsproject van SKMET, (Borneo) Indonesië  gekoppeld aan zowel voorstelling als 
lespakket. 
 
Het plan is een aantal voorstellingen te geven in de Oude Veiling. 
Ook kunnen scholen zich inschrijven voor het stuk + het lespakket.  
Er volgt nog erg veel publiciteit hierover, maar een voorproefje kunt u zien op de  

OSA Presentatieavond van woensdag 9 oktober 2019, vanaf 20.45 uur.  
Iedereen kan dus komen kijken naar dit mooie initiatief (zie de uitnodiging hierbij).  
 

TEXTIELINZAMELING SYMPANY 
Sympany, dat namens de gemeente het textiel in Aalsmeer 
inzamelt, stortte € 11.118,60 op de rekening van stichting 
Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA). 
Gemeente Aalsmeer heeft met Sympany de afspraak 
gemaakt dat 25% van de opbrengst van het ingezamelde 
textiel (in het voorgaande jaar) naar OSA gaat.  
Wethouder Wilma Alink en Giovannie Konigferander 
(Sympany) overhandigden samen een cheque aan  
Gerard Nijland, voorzitter van OSA.  
OSA is uiteraard nog steeds erg blij met dit geld. 

FAIRTRADE BORDEN 
GEPLAATST 
Per 1 mei zijn de borden geplaatst 
in de gemeente  Aalsmeer.   
     
OSA heeft het financieel  
mogelijk gemaakt 
deze titel  
FAIRTRADE GEMEENTE  
te verwerven. 

                ‘Een hoopvol boek’  
                           volgens Barack Obama.

                
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 

mailto:info@osa-aalsmeer.nl

