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NIEUWSBRIEF NAJAAR 2021 

 
BESTUUR 

Het bestuur bestaat nu uit 6 personen. Er is een 2de penningmeester omdat onze penningmeester 
en de voorzitter nog het plan hebben om te stoppen met hun werkzaamheden voor OSA. 
Dat zal waarschijnlijk in 2022 of 2023 plaatsvinden. 
We kunnen dus twee nieuwe mensen gebruiken in ons bestuur, waarvan één als 
penningmeester. We zouden ook graag een persoon met een andere culturele achtergrond 
dan de Nederlandse in ons bestuur willen opnemen. 

Het is vrijwilligerswerk en we komen ongeveer 6 keer per jaar in vergadering bij elkaar. 
We bespreken dan de aanvragen de financiën, de PR activiteiten, alles rond de jaarlijkse 
Presentatieavond en wat verder op tafel komt. 
Heeft u interesse u bent van harte welkom. Graag een e-mail aan de secretaris:  
info@osa-aalsmeer.nl  
 
OVERZICHT OSA SUBSIDIEAANVRAGEN 2021 
Door Covid-19 is het lastig om activiteiten te organiseren om geld in te zamelen. 
Er zijn daarom nog weinig subsidieaanvragen binnengekomen in 2021, namelijk 8 stuks.  
3 aanvragen zijn nog in behandeling en 1 aanvraag moest worden afgewezen. 
Uiteindelijk zijn er tot nu 4 subsidieaanvragen goedgekeurd en uitbetaald. 
 
We ontvangen dit jaar een bedrag van € 31.865,00 aan subsidie. 
 
De uitbetaalde subsidieaanvragen over 2021 zijn tot nu toe: 
naam aanvrager                            project in   ontvangen    

                           subsidiebedrag 
Stichting Kinderhulp Afrika    Oeganda   €   2500,00 
Stichting Barbarugo    Ghana    2500,00 
Doopsgezinde gemeente Aalsmeer   Lesbos    1707,05 
Stichting Nepal Benefiet    Nepal     2500,00 
Totaalbedrag is: € 9207,05 
 
De projecten bevatten:  

Veel noodhulp in verband met Covid-19, aanhangwagen, grondboor, en kraampakketten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We verwachten nog zeker wel 5 aanvragen in 2021. 
 
Dit jaar moest een bedrag over 2019  worden teruggeven aan de gemeente. 
We hebben in 2019 niet alles kunnen besteden van het bedrag dat we extra ontvingen van de  
opbrengst van de kledingcontainers. 
Vanaf 2021 ontvangen wij geen geld meer uit de opbrengst van de  kledingcontainers.           
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Via de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer zijn er in 2019 en 2020 subsidieaanvragen 
binnengekomen voor Stichting Vrienden van Mikondo in Congo.  
Hieronder een verslag van deze organisatie.  

Stichting vrienden van Mikondo en de Projecten  
(door Mieke Rang) 
 

Onderwijs voor een goede toekomst 
Mikondo is een grote1 achterstandswijk in Kinshasa (Democratische Republiek Congo) die nog 
steeds groeit. De bevolking daar bestaat tegenwoordig voor een groot deel uit binnenlandse 
vluchtelingen. De Congolese levensstandaard is de 2 na laagste van de wereldranglijst, maar de 
bovenlaag verrijkt zich gemakkelijk door voor allerlei diensten te laten betalen  2)   3)  

Mieke Rang, destijds actief als Congo expert in asielzaken, leerde 25 jaar geleden in Nederland de 
jonge vluchteling Epi Kaluba kennen, die in Mikondo was opgegroeid. Hij had daar met vrienden 
een goed lopend sociaal project om  Mamans (vrouwen) te helpen iedere dag iets te verdienen. In 
zijn visie zou er in zijn milieu ook krachtige strijd moeten worden gevoerd tegen ongeletterdheid.  

Mieke bezocht daarna voor het eerst Mikondo, in 2000. Ze werd geraakt door de oproep van ouders 
van Mikondo die haar aanspraken. “Onze kinderen gaan niet naar school. Help ons!”.  

Terug in Nederland liet Mieke zich overtuigen door Epi dat ze daar 
moesten starten met een kleuterschool, en dat het met steun van 
Nederlandse vrienden moest lukken. Een jaar later volgde de start van 
een complete lagere school.  

In Nederland werd als tegenhanger van de groep in Mikondo een 
stichting opgericht: Vrienden van Mikondo.  

Wat begon met één klasje is inmiddels uitgegroeid tot een school voor 1200 kinderen die daar 
onderwijs van hoge kwaliteit krijgen. Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Middelbaar onderwijs. 
Daarnaast worden er nu ook jongeren opgeleid in diverse beroepen en naar werk geleid.  

Mieke: “Het is wonderbaarlijk dat zoveel intussen tot stand is gekomen zonder dat er 
indrukwekkende organisaties aan te pas zijn gekomen. Het is wel treurig dat er nog geen 
verbetering is voor de allerarmsten, zodat onverminderd onze geldelijke ondersteuning nodig is voor 
dat mooie onderwijs aan al die kinderen en jongeren. Dat vereist in Nederland voortdurende 
fondsenwerving. Een hele toer voor onze kleine club vrijwilligers! Het aardige is dat het verhaal heel 
aansprekend blijkt voor wie er kennis van neemt, maar het is een hele kunst om aandacht ervoor te 
vangen, zeker de laatste tijd.”  

Het voortbestaan van zo’n project hangt niet alleen af van 
beschikbare fondsen. Hoe te verklaren dat dit project al zo 
lang zo stabiel is? Dat is een vraag die men zou moeten 
stellen om te begrijpen wat effectieve hulp is. Aan Congolese 
kant en aan Nederlandse kant.  

                                                             
 
 
1 Naar schatting nu 1,5 miljoen inwoners  
 
2
 ) https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=cg&v=67&l=nl  

 
3
 ) het Congolese jaarinkomen per hoofd is een van de laagste cijfers ter wereld in een land dat bovendien over zeer zwakke 

publieke voorzieningen beschikt waardoor mensen dus voor elke dienst moeten dokken. Over de  verschillende manieren waarop 
de bestuurlijke elite zich kan verrijken:  https://www.mo.be/artikel/hoe-je-rijk-wordt-het-arme-congo  

https://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=cg&v=67&l=nl
https://www.mo.be/artikel/hoe-je-rijk-wordt-het-arme-congo
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Sociaal project - Van wanhoop naar werk – Centre MUASI MOSALA 
Een sprekend voorbeeld van effectieve hulp aan jongeren die overal hun neus stoten als ze werk 
zoeken, vinden we bij ARAMBE, een andere tak van Projets Mikondo.  

In het overleg dat continu wordt gevoerd tussen de partners, ontvouwde de projectleider Papy een 
concreet plan. “We moeten nu ook voor meisjes en kindmoedertjes een gratis opleiding zien te  
bieden en hen naar werk begeleiden.” In samenspraak werd het projectplan voor de start van zo’n 
Naaischool opgesteld waarmee de fondsenwerving in Nederland werd gestart.   

Uit het projectplan: Kleding leren naaien biedt perspectief voor meisjes. Ze zijn zeer kwetsbaar en 
geraken niet uit de situatie van diepe armoede. Ze worden zomaar slachtoffer van uitbuiting en 
prostitutie, en zeker als er al een kindje van is gekomen. 
Maar als ze hebben geleerd kleding te naaien, kunnen ze daarna fulltime betaald werk vinden in 
een professioneel atelier, als opstapje naar een zelfstandig bestaan als naaister.  
Een zeer gerespecteerd beroep in Congo. 

Uitvoering   

Aalsmeer reageerde snel positief op het idee en kwam met de 
eerste bijdrage. Eerst de bazar van de Doopsgezinde Gemeente 
aldaar, en vervolgens een verdubbeling van dat bedrag dankzij 
OSA. Dat was najaar 2020, en in Mikondo werd meteen 
begonnen met de bouw. Hulp kwam van particulieren, 
diaconieën, stichtingen, fondsen, een r.k. parochie, enz. De 
bijdragen varieerden van € 5 tot € 9.000. Het beoogde bedrag 
voor de start van de NAAISCHOOL is ruim gehaald! 10% meer 
dan de raming van € 35.175.  

 
Het Centre is optimaal beveiligd, zodat niemand zomaar binnen kan 
lopen. Kort na het begin, eind juni 2021, zijn er niet de geplande 30, 
maar 67 leerlingen op de eerste cursus. “We hebben de ruimte, dus we 
kunnen toch niet weigeren?”. 
Wel zijn er nu dus meer materialen nodig, dus moet de fondsenwerving 
hervat worden.  
Drie of vier leerlingen met 1 machine, dat is immers veel verlies aan 
effectiviteit.  
Een maand na de start, zijn drie niveaugroepen gevormd, en de 
gevorderden kunnen al productie maken van kleine artikelen voor de 
verkoop.  
Zie voor meer de website www.mikondo.nl en de fotoreportage 

daarop.  
Na de beginperiode zal de Naaischool zichzelf in stand moeten kunnen 
houden.  
Net zoals dat gaat met de andere takken van ARAMBE waar timmeren, 
metselen, autotechniek e.d. worden beoefend.  

  

 
 
 
 
 
 
Een goed investering dus met een stabiel resultaat. – Investering in leerlingen van de school  
LA TULIPE is een heel ander verhaal…. 
 

http://www.mikondo.nl/
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OPROEP 
Wanneer een subsidieaanvraag is goedgekeurd krijgt de organisatie een bevestigingsbrief. 
In die brief wordt vermeld dat er verantwoording moet worden afgelegd, zoals onze voorwaarden 
aangeven.  Er zijn organisaties die dit trouw op tijd doen. 
Toch blijkt elk jaar weer dat niet door iedereen wordt gedaan en dit geeft ons veel werk om daar 
achteraan te gaan.  
Wij roepen daarom de aanvragende organisatie op zodra het project is uitgevoerd of afgerond, dat 
de verantwoording doormiddel van bonnen/facturen en/of bankuitdraaien en door een kort verslag 
met foto’s van het uitgevoerde, aan ons wordt gestuurd. 
Het is belangrijk de Voorwaarden goed te lezen en je daaraan te houden.  
We rekenen op uw medewerking! 
 
 
PRESENTATIEAVOND 

Opnieuw kon de Presentatieavond niet doorgaan. Dus nu al niet in 2020 en  2021. 
Jammer want de video kon die avond 6 oktober gepresenteerd worden.  
Opnieuw moesten we de spreker van de PUM afmelden, maar hij heeft toegezegd de 
eerstvolgende keer te komen. 
 
We hopen dat het volgend jaar wel lukt. Covid-19 zal er nog wel zijn maar dan met minder beperkte 
maatregelen. We gaan daarvan uit! 
  
 
PROMOTIE VIDEO IN 2021 

De film/video is in de maak. De interviews zijn gehouden met de 
medewerkers van de subsidie aanvragende organisaties.  
Deze waren erg belangrijk voor de video.  
Zij konden veel vertellen over de projecten in de landen waar 
deze plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. 
We danken iedereen hartelijk voor hun medewerking.  
 
Zij die meegewerkt hebben krijgen uiteraard een exemplaar  
van de film. 
 
Het plan is de video te leveren aan verschillende          
adressen, zodat iedereen in onze gemeente nog          
meer te weten komt over het werk van OSA.  
Binnenkort is de video ook beschikbaar via de website. 
             Opname in de Historische Tuin  
          tussen de Dahlia’s 

 
 
BOEK 
Kortgeleden is het boek Doodlopende Hulp (waarom ontwikkelingshulp niet werkt, en wat er wel 

moet gebeuren) geschreven door Dambisa Moyo (geboren in Zambia) door een bestuurslid 
gelezen. Zij doet suggesties over het samenwerken met ontwikkelingslanden. 
Veel wat in het boek staat en als aanbeveling wordt vermeld is de wijze waarop door OSA aan 
ontwikkelingssamenwerking wordt gewerkt. 
Het was verrassend om dit terug te vinden in het boek. 
 
 
 
Heeft u vorige nieuwsbrieven niet 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/
mailto:info@osa-aalsmeer.nl

