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NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2020 
 

BESTUUR 
Het bestuur heeft in januari 2020 een wijziging ondergaan. 
Stef Holling, de penningmeester is vertrokken na 12 jaar zich vrijwillig ingezet te hebben in het 
bestuur van OSA. Er zijn twee nieuwe aspirant leden die zich laten informeren over het werk van 
OSA binnen het bestuur. Wie weet treden ze binnenkort toe.  
Omdat er weer een wijziging aan zit te komen in 2021 binnen het bestuur zijn er nog mensen nodig 
die zich in willen zetten voor ontwikkelingssamenwerking in onze gemeente. 
Meld je aan als je interesse en tijd hebt. Alvast hartelijk dank! 
 

OVERZICHT OSA SUBSIDIEAANVRAGEN 2019 
OSA heeft ook in 2019 opnieuw 19 subsidieaanvragen voor ontwikkelingssamenwerking te 
beoordelen gekregen. 3 aanvragen daarvan zijn doorgeschoven van 2018.  
We moesten helaas ook 1 aanvraag afwijzen.  
1 aanvraag is naar 2020 gegaan, deze was nog niet afgehandeld in 2019. 
  
Het bedrag wat OSA mocht ontvangen van de gemeente Aalsmeer om de subsidie aanvragen uit te 
betalen voor 2019 was €  31.502,00  euro.  
Daarnaast ontvingen we een bedrag van €   11.118,60 euro uit de kledingcontainers van Sympany 
De 17 aanvragen die een subsidiebedrag kregen zijn: 
naam aanvrager                           project in  ontvangen    

                          subsidiebedrag 
*Wellantcollege/Westplas    Ghana  1105,00 euro 
*Stichting Barbarugo    Ghana  1693,00 
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Honduras  2500,00 
*Stichting Foundation Mission House   Nigeria  2500,00 
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Lesbos  1755,00 
*The Griffins    Nepal   2100,00 
*Stichting Nepal Benefiet/Mevr.de Vries   Nepal     500,00 
*Stichting Kinderhulp Afrika    Oeganda  2000,00 
*Stichting GA    Filippijnen  2500,00 
*Stichting Kinderhulp Afrika    Oeganda  2500,00 
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Congo  2500,00 
*Doopsgezinde gemeente Aalsmeer   Tanzania  2500,00 
*Stichting Heart for Children    Oeganda  1250,00 
*Doopsgezinde gemeente Aalsmeer   Tanzania  2500,00 
*Stichting Foundation Mission House   Nigeria  2500,00 
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Honduras  2500,00 
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Tanzania  1115,50 
Totaal dus € 34.018,50 
 
De projecten bevatten:  
Bouw dak van slaapzaal en een graanmolen, waterput voor bamboeplantage, ontwikkeling 
cursussen voor kinderopvang en huiswerkondersteuning, apparatuur voor ziekenhuis, elektrisch  
aangedreven bakfiets, schoolmaterialen, watertanks, brandveiligheidsinstallatie en watertank,  
17 zonnepanelen voor opvanghuis voor meisjes, stabiliseren elektriciteitsnetwerk,  
zonnepanelen voor trainingscentrum, watervoorziening, inrichten slaapgebouw voor jongens,  
schoolmaterialen voor beroepsonderwijs, ziekenhuisapparatuur, opknappen pand voor opvang  
ex-gedetineerden en speelmaterialen voor speeltuin van kinderdagverblijf. 
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Hieronder een verslag van een project in Malawi van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer. 
 

Het Sint Luke’s Hospital in Malawi. 
In het zuiden van Malawi, één van de armste landen van Afrika, ligt Malosa. Een heel klein, ruraal 
dorpje met een mini marktje, wat hutjes, een verpleegkundigenopleiding en een missieziekenhuis. 
Het St Luke’s Hospital, behorende tot de Anglican Diocese.  

 
Het ziekenhuis heeft 160 bedden en is het 
enige ziekenhuis in de regio. 
De overheidsziekenhuizen bevinden  zich 
veelal in grotere steden en zijn voor veel 
mensen te ver weg.   
Voordeel is dat de gezondheidszorg gratis is, 
maar vaak is er een tekort aan medicijnen en 
hulpmiddelen, een tekort aan personeel en te 
veel patiënten.  
Van 2016 tot 2019 heeft Wouter Bakker als 
tropenarts in het st Luke’s ziekenhuis gewerkt. 
 

 
Binnen de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer fungeert de commissie Tabitha als organisator van 
diverse collectes en acties door het jaar heen. In de jaren dat Wouter Bakker in Malawi werkzaam 
was zijn er diverse collectes gehouden en ook via de bazar zijn er doelen gerealiseerd in het 
ziekenhuis in Malosa. 
 
OSA heeft drie keer een aanvraag gehonoreerd en verdubbeld in de jaren 2017 en 2018. 
Voor het ZIkomo Kwambiri Fund (het 
patiëntenpotje) voor patiënten die geen geld 
hebben voor de noodzakelijke behandeling.  
Uit het verslag van Wouter:  
In St Luke’s wordt van de patiënten een 
kleine bijdrage gevraagd, variërend van 30 
eurocent voor een consult of drie euro voor 
een longfoto, hoewel zelfs dat bedrag voor 
de arme bevolking in het gebied niet altijd op 
te brengen is.  
Daarom heeft de medische staf een 
steunfonds opgericht om toch iedereen de 
zorg te kunnen bieden die nodig is.  
Dit fonds wordt genoemd het Zikomo 
Kwambiri Fund (wat ‘bedankt’ betekent in de 
lokale taal) en is in beheer van de medische staf van het ziekenhuis. Hoewel het lastig is om vaste 
regels op te stellen wie wel of niet in aanmerking komt, proberen we altijd te bekijken welk deel van 
de rekening patiënten zelf kunnen betalen en waar ze hulp voor nodig hebben. Soms betalen we 
enkele dagen langer opname om te voorkomen dat iemand zonder het afmaken van een kuur naar 
huis vertrekt. Op deze manier hebben we naar ons idee al vele mensen kunnen helpen en kunnen 
we vaak net een beetje extra doen om een patiënt gezond te kunnen ontslaan, wat voorkomt dat 
iemand weer snel terugkomt. Donaties komen van (familieleden van) de dokters, de coassistenten 
en kerken.  
Het geld komt volledig ten goede aan de patiënten.  
Een van de verhalen: Precious is een 5-jarige jongen die binnengebracht wordt met stuiptrekkingen. 
Na onderzoeken blijkt hij een bacteriële hersenvliesontsteking te hebben waarvoor twee weken lang 
antibiotica in het infuus nodig is. Na enkele dagen wordt hij wakker uit zijn coma en vinden zijn 
ouders dat hij al wel mee naar huis kan. Na lang praten blijkt dit te zijn vanwege de kosten van de 
opname. Met ondersteuning vanuit het Zikomo Kwambiri Fund kunnen ze toch de behandeling in 
het ziekenhuis afmaken en kan hij lopend uit het ziekenhuis ontslagen worden.  
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Een volgend project waaraan de OSA heeft bijgedragen, door verdubbeling van de opbrengst van 
de bazar, is het zg. Guardian Shelter Project. 
 
In Malawi is het de gewoonte, zoals in veel Afrikaanse landen, dat de familie van een opgenomen 
patiënt voor diegene zorgt wat betreft eten en drinken, wassen etc. Alles wat buiten de medische 
zorg valt. Vaak verblijven deze familieleden dan enige tijd in en rond het ziekenhuis omdat er geen 
ruimte voorhanden is. Het was al lange tijd een wens van de directie om een Guardian Shelter te 
bouwen, een gastenverblijf voor familie van opgenomen patiënten. Deze moest voorzien in een 
eenvoudige open ruimte met dak en sanitaire voorzieningen.  
Een soort van Afrikaans Ronald Mc Donald House zullen we maar zeggen. 

 
Het heeft wat voeten in aarde gehad voordat alle neuzen dezelfde kant opstonden wat betreft de 
grootte van het gastenverblijf, wat wel en niet noodzakelijk was, de kosten van de aannemer, de 
wijze van betalen en niet te vergeten het Afrikaanse tijdpad, maar uiteindelijk is er een prachtig 
geheel gerealiseerd. 
 
Als laatste project hebben de kinder- en zwangerenafdeling een opknapbeurt gehad.  
Nieuwe matrassen waren hard nodig, beddengoed, gordijnen en vervanging van bedden en 
meubilair. Alles kreeg weer een fris verfje en kan weer jaren mee.  
Dit kon gerealiseerd worden door een gift na het overlijden van iemand die zeer betrokken was bij 
Afrika en zijn inwoners en als wens had om in plaats van bloemen bij de uitvaartdienst geld in te 
zamelen. Ook dit bedrag is door de OSA verdubbeld. 
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PRESENTATIEAVOND 
De Presentatieavond van 9 oktober 2019  
Het thema van de avond was ‘INVESTEREN IN MENSEN’. 
Deze avond zat vol verrassingen want nadat de wethouder Wilma Alink zich zeer emotioneel uitte, 
in verband met de inval in Syrie die dag, verwachtte zij een avond vol positiviteit.  
Informatief waren de interviews van vijf organisaties over hun projecten van 2018. 
Een powerpoint presentatie volgde met informatie over het jeugdproject TMET. De jongeren gaven 
een presentatie van de voorstelling waarmee zij vanaf mei bezig zijn geweest. 
De heer E.Holterhues, directeur van  Oikocredit Nederland zette uitvoerig uiteen wat  
Oikocredit doet met het geld dat binnenkomt via aandelen. Deze worden weer uitgezet in diverse 
landen via kleine kredietverstrekkers waarmee zij samenwerken met de uitgiften van 
microkredieten. Duidelijk was na deze inspirerende avond dat er volop geïnvesteerd wordt in 
mensen, vooral vrouwen en kinderen.  
 
De Presentatieavond van 7 oktober 2020 
Het thema wordt ‘KENNIS DELEN’. We hebben contact met de PUM Netherlands senior experts, 
(zie: www.pum.nl.) voor een presentatie.  
Toegezegd is dat Wil Nuijen de presentatie zal geven namens de PUM. 
Schrijft u de datum vast in uw agenda want het belooft weer een gezellige en informatieve avond te 
worden. Bij de volgende Nieuwsbrief van najaar 2020 ontvangt u de uitnodiging voor deze avond. 
 
JEUGDPROJECT 
Een aantal jongeren TMET (Tieners Met Een Talent) zijn zeven maanden bezig geweest een 
voorstelling te maken onder leiding van Reinier Verbeek over ontwikkelingssamenwerking.  
De voorstelling vond plaats met ondersteuning van OSA als De Binding en Dock. 
In november 2019 volgden dan ook diverse uitvoeringen van ‘De Gedroomde Vreemdeling’ voor 
scholen en voor belangstellenden.   De voorstellingen vonden plaats in een school en in de  
Oude Veiling in Aalsmeer. 

Voor de jongeren was het een leervolle ervaring om bezig  
te zijn met dit onderwerp. Vooral de straatkinderen in 
Kalimantan, Indonesië stonden centraal in het stuk.  
De samenwerking van de jongeren was zeer succesvol. 
De bedoeling is dat de groep verder gaat.  
Wat het onderwerp zal zijn van de voortzetting is ons niet 
bekend.  
 
Mochten wij meer weten dan hoort u dat in de volgende 
Nieuwsbrief van najaar 2020. 

 
MICROKREDIETEN VIA OIKOCREDIT 
Zoals op de Presentatieavond van oktober 2019 al 
werd verteld door de heer E.Holterhues, directeur 
van Oikocredit Nederland, worden de aandelen 
uitgezet in diverse landen via kleine 
kredietverstrekkers waarmee zij samenwerken. Er wordt gewerkt in 13 landen.  
1.7 miljoen mensen hebben geen toegang tot financiering, daar werkt Oikocredit mee.  
Vooral inclusieve financieringen, landbouw en duurzame energie staan centraal. Ook is training 
belangrijk zo kunnen de boeren en  eigenaren van bedrijfjes hun kennis doorgeven zodat uit de 
armoede kan worden gekomen. 
Rente voor de afnemers van een microkrediet is wel hoog, dit komt door het inflatiepercentage van 
het betreffende land. 
Wilt ook aandelen aanschaffen, alle informatie vindt u op de website: www.oikocredit.nl  
 
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://bit.ly/oikocreditNL
http://www.pum.nl/
http://www.osa-aalsmeer.nl/
mailto:info@osa-aalsmeer.nl

