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NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2019 

 

TERUGBLIK 2018 
Het bestuur heeft een druk jaar gehad met zowel de viering van ons 35-jarig bestaan als de 
aanvragen en de start van het project voor de jeugd. Dit project wordt voortgezet in 2019 (zie 
pag. 4). We zijn nog steeds op zoek naar een extra bestuurslid die de taak kan verlichten van 
de secretaris. Dus mocht u interesse hebben laat het aan ons weten. 
 

OVERZICHT OSA SUBSIDIEAANVRAGEN 2018 
OSA heeft ook in 2018 opnieuw een bedrag mogen ontvangen om subsidie aanvragen 
voor ontwikkelingssamenwerking te beoordelen. 
Zo zijn er in 2018 19 aanvragen voor subsidie bij OSA in behandeling geweest.  
1 aanvraag was doorgeschoven van 2017 naar 2018.  
We moesten helaas ook 1 aanvraag afwijzen.  
Nog drie aanvragen zijn naar 2019 gegaan, deze zijn nog niet afgehandeld.  
Het bedrag wat OSA mocht ontvangen om de aanvragen uit te betalen voor 2018 was  
€ 31.386,00 euro. Ook ontvingen we een bedrag van € 11.002,82 euro uit de kledingcontainers 
van Sympany 
De 15 aanvragen die subsidie mochten ontvangen zijn: 
naam aanvrager                           project in  ontvangen   

                         subsidiebedrag 
*Stichting Heart4Children (bouw school)  Oeganda  2500,00 
*Jongerengroep uit kerken (vluchtelingen)  Jordanië    500,00 
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Oeganda  2500,00 
*Diaconie Hervormde Gemeente Aalsmeer  Filippijnen    450,00 
*Stichting Nepal Benefiet    Nepal   2500,00 
*Stichting Heart4Children (dakpannen school)  Oeganda  2500,00 
*Stichting Foundation Mission House   Nigeria  2500,00 
*Stichting Heart4Children (schoolboeken)  Oeganda    500,00 
*Stichting Malawecare    Malawi  2500,00 
*Stichting GA    Wit Rusland  2500,00 
*Stichting Kinderhulp Afrika    Oeganda  2500,00 
*Stichting Help Paulien Helpen    Mexico  2500,00 
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Nepal   2500,00 
*ZWO Commissie Open Hof Kerk    Kenia   2500,00 
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Tanzania  2500,00 
  
Totaal dus voor een bedrag van € 31.450,00. 
  
De projecten bevatten:  
Bouw middelbare school, hulp aan vluchtelingen uit Syrië en Irak, schooluniformen en  
schoolboeken, noodhulp aan kindertehuis, 11 watertanks in dorpje, dakpannen voor bouw 
middelbare school, inrichting ziekenhuis, schoolboeken, opknappen verloskamer in  
ziekenhuis, vervolg bouw opvanghuis voor (ex-)verslaafden, vernieuwen keuken in school,  
vervangen waterreservoir + windmolen, schoolkleding en materialen, generator + 
toiletgebouw, meubels en afrastering terrein voor school voor doven, schoolmaterialen voor 
school voor beroepsonderwijs. 
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Hieronder een verslag, door Mark van Leeuwen, van een project van de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer. Zowel in 2017 als 2018 is hier subsidie voor aangevraagd en 
ontvangen. 
 

Stichting Hart4onderwijsNepal 
 

Onderwijs is de sleutel om een nieuwe toekomst op te bouwen. Kinderen in Nepal willen 
dolgraag naar school, maar kunnen of mogen niet, omdat er geen geld is voor bijvoorbeeld 
kleding, schoeisel of schoolspullen. 
De stichting Hart4onderwijsNepal streeft ernaar kinderen die kans op onderwijs te bieden. Als 
stichting  richten wij ons op fondswerving om kinderen in Nepal een scholarship te kunnen 
overhandigen. Dit doen we door het aankopen van kleding, schoeisel, les- en schoolmateriaal. 
Ook de ondersteuning van het primair onderwijs in brede zin en het ondersteunen van 
leerkrachten behoort tot de ondersteuning die wij als stichting trachten te realiseren. 
 
Scholarship 
Voor € 70,00 maak je het mogelijk om een kind een jaar lang naar school te kunnen laten gaan. 
Dat geld gaat één op één in de vorm van een zogenaamd scholarship. Een scholarship bestaat 
uit  schoolkleding, schoeisel (essentieel om naar school te kunnen lopen. Het komt veel voor, 
dat kinderen een tocht van 1,5 tot 2 uur maken om naar school te gaan) en basismaterialen 
waaronder een rugtas naar de 
kinderen. Een deel van het 
scholarship wordt tevens 
gebruikt om leerkrachten te 
ondersteunen in het bieden van 
onderwijs. 
   
Kinderen zijn de toekomst 
Een goede opleiding biedt meer 
kansen om zelf een betere 
toekomst te creëren. Onderwijs 
is een vorm van bestrijding van 
armoede bij de basis.  
Door samenwerking met de        

scholen, de kinderen en HCI 
kunnen kinderen naar school. 

             Een lokaal zonder enige vorm van luxe. Geen elektriciteit, geen     
                      verwarming   nauwelijks schoolmateriaal, maar wel lachende en 
                      stralende kinderen 

Samenwerking 
Voor het effectief besteden van donaties is het van wezenlijk belang   dat de stichting H4oN 
samenwerkt met een partner in Nepal. Plaatselijke kennis en aanwezigheid zijn onontbeerlijk 
voor behoeftebepaling van donatie-doelen en het realiseren hiervan in Nepal. Hiertoe is met de 
Nepalese organisatie HCI (Himalayan Climate Initiative) een Memorandum of Understanding 
(MoU) overeengekomen. Naast de organisatie HCI werken we intensief samen met lokale 
contactpersoon Sancha Tamang en de Vajra Academy Nepal.  
 
Zelf brengen 
De stichting acht het belangrijk goed zicht te houden op de besteding van de gelden. Jaarlijks 
zal daarom een bestuur vertegenwoordiging ter plekke aanwezig zijn bij het uitreiken van 
scholarships. Dit jaar zijn vijf leden in oktober afgereisd om aldaar persoonlijk de scholarships te 
overhandigen. 
 
Ook donateurs krijgen de mogelijkheid om mee te reizen naar Nepal en getuige te zijn van het 
werk van de stichting. 
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Besteding 
Door middel van een scholarship wordt een kind de mogelijkheid geboden om onderwijs te 
volgen. In het najaar 2018 zijn door de stichting meer dan 400 scholarships en materialen naar 
verschillende gebieden en scholen in Nepal gebracht; Ramkot, Dhading, Pokhara (Lekhnat), 
Listikot en Mulpani. 
  

 
Ontvangst in Dhading 
 
Dhading is een plek waar wij voor de lokale bevolking de eerste buitenlanders waren die ze 
ontmoetten. Voor de meeste kinderen was het voor het eerst in hun leven dat ze een complete 
set schoolkleding en schoenen kregen. Deze schoolmaterialen maken het mogelijk voor ze om 
naar school te kunnen gaan. Een lang gekoesterde wens van hunzelf én hun families. 
 
 

 
Ceremonies 

De scholarships en materialen worden 
persoonlijk overhandigd tijdens 
ceremonies, waarbij, behalve een 
vertegenwoordiger(s) van de stichting, de 
kinderen, hun ouders en docenten 
aanwezig zijn. Alle kinderen worden één 
voor één naar voren geroepen, krijgen een 
rugtas met schoolspullen (schriften, 
pennen, potloden, etui en tekenblok en 
soms voor de oudste kinderen een 
rekenmachientje) overhandigd.  

aast de   De rugtas met inhoud (voor die tijd hebben 
de kinderen kleding en schoenen 
gekregen) ontvangen ze ook een officieel 
certificaat en worden ze op de foto gezet.  

Ceremonie in Ramkot 
 
              Behalve een plechtige bijeenkomst is het als toeschouwer zeer indrukwekkend te zien hoe   
              dankbaar en blij de kinderen en ouders zijn. Ik heb dat persoonlijk als een voorrecht ervaren om  
              te mogen meemaken. 
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JAARLIJKS OVERLEG MET DE WETHOUDER 
Jaarlijks heeft het Dagelijks Bestuur van OSA overleg 
met de wethouder waarbij tevens de verantwoordelijke 
beleidsambtenaar aanwezig is.  
In het najaar was er een  kennismakings-gesprek met 
de nieuwe wethouder Wilma Alink.  
Uiteraard werd het werk van het bestuur van OSA 
doorgenomen en de ondersteuning van de gemeente.  
Voorjaar 2019 was er een werkoverleg. 
Zoals altijd kwamen de jaarstukken  op tafel en de 
financiën. 
We hebben veel vertrouwen in een goede 
samenwerking.              
 
 

PROJECT JEUGD 
In verband met ons 35-jarig bestaan is het plan ontstaan om een project op te zetten om de 
jeugd meer te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking. 
In de vorige Nieuwsbrief spraken we nog over een scholenproject. Nu wordt het project breder 
ingezet en daarom heet het project ‘jeugd’. De bedoeling is dat jongeren tussen 10 en 15 jaar 
bezig zijn met een ontwikkelingsproject en dit uitdragen via toneel of iets dergelijks. De 
voorbereidingen zijn in gang gezet en alles loopt naar wens. Er is uiteraard een project aan 
verbonden. Op de Presentatieavond van 9 oktober aanstaande kunt een voorproefje ervaren 
van dit project. In de volgende Nieuwsbrief weer meer daarover. 
 
 
VERSLAG FEESTELIJKE PRESENTATIEAVOND 10 OKTOBER 2018  
THEMA WAS  “KLEIN PROJECT GROOT VERSCHIL” 
Op woensdagavond 10 oktober is door OSA Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer 
haar jaarlijkse Presentatieavond gehouden in de Raadskelder van het Gemeentehuis.  
Dit jaar was het een feestelijk samen zijn in verband met het 35-jarig bestaan van OSA.  
Wethouder Wilma Alink 
Voor de pauze vertelde wethouder Wilma Alink het een en ander over ontwikkelings-
samenwerking in onze gemeente. Er wordt jaarlijks een bedrag van 1 euro per inwoners 
verstrekt aan OSA om voorlichting te geven over ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelings-
projecten te ondersteunen. Ook haalde zij de opbrengst van de Sympany kledingcontainers aan 
waarvan 25%  eveneens wordt besteed aan ontwikkelingsprojecten door OSA. 
Thema van de avond was “Klein project Groot verschil”. 
Diverse organisatie gaven een korte presentatie over hun projecten (totaal 14) waarvoor zij een 
subsidiebedrag mochten ontvangen in 2017. Enthousiast vertelden de vertegenwoordigers over 
mooie projecten die gerealiseerd waren.  
De Wilde Ganzen 
Na de pauze legde Rachida Boukhriss van de Stichting Wilde Ganzen uitvoerig uit wat de 
werkzaamheden zijn van de Wilde Ganzen. De aanwezigen hadden na afloop een aantal 
vragen aan haar over hun project(en) om in aanmerking te komen voor financiële hulp. Zie ook 
de website: www.wildeganzen.nl 
 
PRESENTATIEAVOND IN 2019 
De OSA Presentatieavond in 2019 wordt gehouden op woensdag 9 oktober. 
Dit keer in De Oude Veiling in de Marktstraat. Het thema is ‘Investeren in mensen’. 

Gastspreker is de heer Eric Holterhues, directeur van Oikocredit Nederland.  

In de volgende Nieuwsbrief meer hierover. We hopen weer veel mensen te mogen zien die  

avond want ontwikkelingssamenwerking is nog steeds hard nodig. 

 
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.wildeganzen.nl/
mailto:info@osa-aalsmeer.nl

