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NIEUWSBRIEF NAJAAR 2020 
 

BESTUUR 
Zoals we in de vorige Nieuwsbrief al vermeldden zijn er twee nieuwe kandidaten voor het bestuur 
waar we heel blij mee zijn. Verheugd zijn wij dat er inmiddels nog een aanmelding is binnen 
gekomen. We hopen dat deze drie mensen ons bestuur komen versterken, vooral omdat twee 
bestuursleden, na jaren van inzet, het bestuur gaan verlaten per januari 2021. 
Het besluit om toe te treden komt later, eerst draaien deze personen enige tijd mee om tot een 
definitief besluit te komen. 
We hopen dan vanaf januari 2021 weer met een bestuur van vijf personen te kunnen werken. 
Het bestuurswerk is uiteraard vrijwilligerswerk. De bestuursleden hebben veelal kennis of ervaring 
met ontwikkelingswerk. 
 
  

AANVRAGEN 2020 TOT NU TOE 
Tot nu toe zijn er bij ons 7 subsidieaanvragen in behandeling genomen. 1 aanvraag moest helaas 
worden afgewezen, deze voldeed niet aan de voorwaarden. 
Er is dit jaar € 31.726,00 beschikbaar voor ontwikkelingsprojecten. 
 
De aanvragers van dit jaar met de projecten zijn:             Projectland  Uitgekeerd bedrag 
Stichting Kinderhulp Afrika      Oeganda   €  1500,00 
Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer    Nepal         1160,00  
Stichting Kinderhulp Afrika      Oeganda        2500,00  

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Aalsmeer/ZWO  Oeganda        2500,00 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer    Tanzania        1400,75  
Stichting Heart for Children     Oeganda        2500,00 
 

Uiteraard hopen we op nog meer subsidieaanvragen dit jaar want het is toch geweldig dat dit in onze 
gemeente mogelijk is. 

 
De projecten zijn: 
Aanleg speeltuin met aanschaf speelmaterialen, noodhulp met zeep een noodhulppakketten door 
corona, bouw van een woonhuis voor het hoofd van de school en zijn gezin,  
aanschaf 30 naaimachines via microkredieten, beschermingsmateriaal tegen corona voor ziekenhuis, 
bouw dak op de jongens slaapzaal.  

 
SYMPANY KLEDINGCONTAINERS 
Zoals u misschien weet ontvangt OSA sinds 2015  een kwart deel van de opbrengst van de  
inzameling van de kleding in onze gemeente. Heel fijn is het dat u uw textiel en kleding in de 
containers wil doen. Door corona was het echter zo druk bij Sympany om de kleding te sorteren.  
Het verzoek aan u is dan ook nu even GEEN kleding in de containers te deponeren.  
Bewaart u het even thuis tot de ergste drukte voorbij is bij Sympany. DANK U WEL! 
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Hieronder een verslag van een project van de ZWO Commissie van de Open Hof kerk over een 
school voor doven en slechthorende in  Kenia gemaakt door Wim Haijtink.  
De subsidieaanvraag was in 2018. 

 
De Michael Wamalwa Special School 
De Michael Wamalwa Special School is een school voor dove en slechthorende kinderen.  
De school staat in de omgeving van de plaats Kitale. Een plaats in het westen van Kenia.  
Vanwege mijn werkzaamheden ben ik vele jaren veelvuldig in dit gebied geweest. De school is 
vernoemd naar een voormalige vice president van Kenia. Een gebruikelijk manier van politici om zich 
als het ware onsterfelijk te maken. Menig openbaar gebouw is vernoemd naar een politicus. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de internationale lucht haven van Nairobi. Jomo Kenyatta International 
Airport. Jomo Kenyatta was de eerste president van Kenia en de vader van de huidige president.                                                                                                                            

Op de Kiminini Primery School werkte een betrokken en 
enthousiaste leerkracht. Zijn naam is Sylvester Manjalu. Op het 
schoolterrein staat een tehuis voor kinderen met een lichamelijke 
beperking. Zij gaan overdag naar deze school. Tijdens zijn werk op 
deze school, kreeg Sylvester belangstelling voor het speciaal 
onderwijs. Hij werd gevraagd om directeur te worden van de Birunda 
Primery School. Een grote school in dezelfde omgeving, die hem 
meer status zou geven en meer inkomen. 

Sylvester had echter een visie ontwikkeld om een school voor dove 
en slechthorende kinderen in de regio Kitale op te richten.  
Om die reden ging hij een universitaire studie volgen voor het 

speciaal onderwijs, gericht op dove en slechthorende kinderen. Dit onderwijs moet in gebarentaal 
worden gegeven.  
 
Het aanbod om als directeur voor Birunda Primery 
School te werken heeft hij afgewezen, maar hij is wel 
gestart in 2008, op het terrein van de Birunda Primery 
School met de Michael Wamalwa Special School.  
De school is klein gestart met een paar leerlingen. 
Ook was het in het begin moeizaam de ouders te 
overtuigen hun kind naar deze school te sturen. De 
school heeft een regionale functie. Door  de grote 
afstanden van het ouderlijke huis en de school 
verblijven de kinderen op school.  
 
 
 
 
Helaas komen de kinderen nog steeds op latere leeftijd naar school. Dit komt door de onwetendheid 
van de ouders met dit type onderwijs. Of ouders denken wanneer hun kind doof is, dat er geen 
onderwijs voor bestaat Soms denken ouders dat de gehoorproblemen vanzelf overgaan. 
Ook kan het zijn dat ouders niet beschikken over voldoende geld. 

 

Er wordt in kleine groepen lesgegeven. Gelukkig werkt 
de tamtam goed en raakt deze vorm van onderwijs 
steeds meer bekend. Nu in 2020 zitten er ongeveer 
100 leerlingen op de school.  

 

 

 

Wanneer een school groeit zijn ook meer voorzieningen 
nodig. Door lokale mensen werd ik benaderd met de vraag of 
ik financieel kon helpen met de bouw van een goede douche 
en toiletruimte en geld voor een generator.  
De huidige toiletten waren niet meer dan een houten hok met 
een gat in de grond. 
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De vraag voor de financiële bijdrage heb ik doorgespeeld naar de ZWO commissie in de Open Hof 
kerk. De letters ZWO staan voor: Zending Werelddiaconaat en Ontwikkeling.  
Met o.a. een bijdrage van de Open Hof kerk is er een nieuw douche/toilet gebouw gerealiseerd en 
een generator aangeschaft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroomuitval is een groot probleem in Kenia. Alle kinderen zoals eerder genoemd, overnachten op 
school. Als er geen elektriciteit is, moet er licht gemaakt worden met olielampjes (brandgevaar!) of 
zaklantaarns. Als het donker is kan er niet gecommuniceerd worden.  

Tot voor kort was de maatregel bij stroomuitval, dat alle kinderen bij het donker worden, ongeacht de 
leeftijd naar bed moesten. Dit om overzicht te houden.  

Vervolgens is er bij OSA een subsidie aanvraag gedaan. Met de verkregen subsidie is er een 
omheining rondom het schoolterrein geplaatst. Waarom een omheining? Het terrein is groter 
geworden. Door de bouw van een toiletgebouw ontbrak hier een omheining. Iedereen kon zo in en uit 
lopen. Bij het vallen van de avond was er geen overzicht meer van de kinderen of ze er wel of niet 
waren. Dit is zeker van toepassing voor de jonge kinderen die pas zijn begonnen op school. Zij zijn 
als het ware weggerukt uit hun vertrouwde thuisomgeving. Omdat er met de kinderen in de beginfase 
niet of moeizaam gecommuniceerd kan worden, begrijpen ze niet waarom ze op deze school zijn.  
Ze kunnen last van heimwee krijgen en willen nog al eens weg lopen. 

Weglopen kan niet meer door de omheining die is geplaatst en de poort die wordt bewaakt. Kinderen 
kunnen ook niet spontaan de weg oversteken. Zij horen immers vanwege hun doofheid het verkeer 
niet aankomen. Verkeer in de vorm van veelal brommers. Het aantal brommers is de laatste jaren 
explosief toegenomen in Kenia.  

Wat ook als een argument werd gebruikt was het 
volgende. Op de school valt iets te halen. Of dat 
nu stoffelijke goederen zijn, of etenswaren. Voor 
de mensen kunnen deze beide interessant zijn.  
Voor verwilderde loslopende honden of andere 
beesten is eten belangrijk. Welke ziekten dragen 
deze beesten bij zich?  Bijvoorbeeld apen. 

     
 

Dankzij de omheining en de poort is er voor de kinderen 
een veilige omgeving ontstaan. Dit kan ook naar de 
ouders worden gecommuniceerd dat de kinderen in een 
veilige omgeving zijn . 
Maar kan ook als argument worden gebruikt  om hun 
doof of slecht horende kind naar deze school te sturen.  
 
 
 
Als dank voor de ondersteuning is er een  plaquette 
geplaatst bij de ingang van het schoolterrein   
 
 



4 
 

 
PRESENTATIEAVOND IN 2020 EN CORONA 
Spijtig maar de Presentatieavond van 7 oktober 2020 kan door corona helaas NIET doorgaan. 
Om anderhalve meter afstand te kunnen houden is de Raadskelder of een andere geschikte zaal  
met het bezoekersaantal zoals voorgaande jaren niet mogelijk. 
Daarom gaat het thema ‘KENNIS DELEN’ nu naar 2021. Ook komen dan indien mogelijk alle 
projecten van 2019 en 2020 aan bod die avond. De datum in 2021 zal nog bekend worden gemaakt.  
Bij de volgende Nieuwsbrief voorjaar 2021 hoort u meer daarover. 
 
ALTERNATIEF VOOR DE PRESENTATIEAVOND 
Als alternatief is een fototentoonstelling of een video/film bedacht door het bestuur. Er komen zeker 
interviews met de aanvragende organisaties.                                 
In de plaatselijke pers meer hierover en uiteraard op onze website.  

                             
HOE GAAT HET MET COVID-19 IN DE WERELD 
Onze vaste subsidieprojecten hebben uiteraard ook veel werk aan corona. De projecten in Mexico, 
Filippijnen, Brazilië, Tanzania, Oeganda, Nepal, Nigeria, iedereen is druk bezig. De kinderen mogen 
niet naar school maar worden wel geholpen met leerwerk thuis. Ook zijn er beschermingsmiddelen 
verstrekt en voedselpakketten, soms met hulp van de landelijke overheid, de kerk of mensen uit het 
dorp. Natuurlijk zorgen de aanvragende organisaties in Nederland ook voor financiële noodhulp.  
 
Hieronder een berichtje uit Brazilië, een land dat zwaar getroffen is. 
Zoals uit media te vernemen is, wordt Brazilië momenteel zeer  zwaar getroffen door het 
Coronavirus. Op last van de autoriteiten heeft het Centrum Capão Bonito haar deuren moeten 
sluiten.  

Goed nieuws is dat er tot op heden geen slachtoffers onder de medewerkers of 
kinderen zijn. Maar de medewerkers van het Centrum blijven niet stilzitten. Ze 

komen in actie (‘em ação’) en gaan langs bij de kinderen die 
anders op het Centrum eten en scholing zouden krijgen. De 
medewerkers bezorgen nu pakketten aan huis met voedsel, 
schriften en tekenmateriaal. Het geld daarvoor is gedoneerd door 
de lokale gemeenschap, waaronder overheden en kerken. Ook 
voorzien ze de families van informatie. 
 

 
De stichting Handreiking over Oceanen draagt ook haar steentje bij door geld beschikbaar te 
stellen voor beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en desinfectiegel. De foto’s geven een 
impressie van de acties die op touw zijn gezet. Door met elkaar op de foto te gaan, daarbij omlijst 
met de woorden ‘wij zijn familie’, willen de medewerkers benadrukken dat de band met het Centrum 
(CASCB) blijft, ook in tijden waarin er noodgedwongen fysieke afstand bestaat. 
 

JEUGDPROJECT 
We hebben over de voortzetting van het Jeugdproject niets meer vernomen. Waarschijnlijk komt dit 
ook door alles rond corona. 
Eveneens is er een aanvraag voor het project in Indonesië, na herhaaldelijke oproepen van ons met 
bijgevoegde informatie, niet binnengekomen. Jammer want er is veel werk verzet zoals de 
voorstelling die over het doel ging en een informatie en kookprogramma. Doel was de opvang van 
straatkinderen in Kalimantan, Indonesië. Misschien is er later een nieuwe kans voor dit project. 
 

NIEUWE BROCHURE 
Al lang was het plan om de brochure wat op te frissen. Er zijn nieuwe foto’s toegevoegd, logo’s 
verduidelijkt en telefoonnummers aangepast. De nieuwe brochure staat ook op onze website: 
www.osa-aalsmeer.nl en is te downloaden. Ideeën waar deze neer te leggen zijn welkom. 
 
Mocht u vorige nieuwsbrieven niet hebben ontvangen, ze  staan ook op onze website:  
www.osa-aalsmeer.nl 
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/
http://www.osa-aalsmeer.nl/
mailto:info@osa-aalsmeer.nl

