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NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2021 

 
BESTUUR 
Nadat we in 2020 twee nieuwe aspirant leden in het bestuur kwamen hebben deze toegezegd in 
november 2020 om definitief toe te treden tot ons bestuur.   
Omdat er in 2021 binnen het bestuur nog wijzigingen aankomen zijn er nog steeds mensen nodig 
die zich in willen zetten voor ontwikkelingssamenwerking in onze gemeente. 
Heeft u interesse en enige tijd meldt u dan aan. 
 

OVERZICHT OSA SUBSIDIEAANVRAGEN 2020 
OSA heeft in 2020 18 subsidieaanvragen voor ontwikkelingssamenwerking te beoordelen gekregen. 
1 aanvraag was daarvan doorgeschoven van 2019. We moesten helaas ook 1 aanvraag afwijzen 
en 1 aanvraag was zelf ingetrokken. 2 aanvragen zijn naar 2021 gegaan onder anderen omdat nog 
niet alle stukken binnen waren om de subsidieaanvragen te beoordelen.  
 
Het bedrag wat OSA mocht ontvangen van de gemeente Aalsmeer om de subsidie aanvragen uit te 
betalen voor 2020 was €  31.726,00 
Daarnaast ontvingen we een bedrag van €  8.217,50 uit de kledingcontainers van Sympany. 
Ondanks corona mochten toch 14 aanvragers voor hun projecten subsidie ontvangen, dit  zijn: 
naam aanvrager                            project in  ontvangen                          

                   subsidiebedrag 
*Stichting Kinderhulp Afrika (speeltuin)      Oeganda  €  1500,00 
*Stichting Nepal Benefiet (noodhulp 1e trance)  Nepal       1160,00  
*Stichting Kinderhulp Afrika (woonh. hfd v.d.school) Oeganda      2500,00 
*Jeugdwerk Prot.Gemeente Aalsmeer/ZWO  Oeganda      2500,00 
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer (noodhulp) Tanzania      1400,75 
*Stichting Heart4Children     Oeganda      2500,00  
*Stichting Kinderhulp Afrika (noodhulp)   Oeganda      2500,00 
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Tanzania      2500,00  
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Congo      2500,00  
*Stichting Hart4onderwijsNepal    Nepal       2300,00 
*ZWO Commissie Open Hof kerk          Kenia         700,00 
*Stichting Nepal Benefiet (noodhulp 2e trance)  Nepal       1340,00  
*Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer (noodhulp) Oeganda      1306,60  
*Diaconie Hervormde Gem. Aalsmeer (noodhulp) Oeganda      2500,00 
 
Totaal  € 27.207,35.  
Dit ondanks er weinig georganiseerd kon worden, om geld in te zamelen door de organisaties,  
in verband met corona.  
            Noodhulp Nepal   
De projecten bevatten:  
Aanleg van nieuwe speeltuin, bouw van woonhuis 
voor hoofd van de school, aanschaf  
gereedschap voor technische school en opleiding 
leerkrachten, aanschaf 30 naaimachines, 
bouw van dak jongensslaapzaal, bouw en                  
inrichting naaischool, aanschaf kasten en boeken    
voor mobiele bibliotheek, vervanging waterpomp.      
Daarnaast waren er 6 subsidieaanvragen voor  
noodhulp dit in verband met corona.           Naaimachines Oeganda  
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Onderstaand bericht gaat over een project in Ghana. 
Daar wordt veel werk verzet door bamboe te kweken. 
 

Bamboe, de wonderplant voor Ghana 
Door Ruud Goedknegt 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe Stichting Barbarugo de Ghanezen toekomst probeert te geven 

Sinds 1963 was pastoor Jan Verspeek missionaris in Oostelijk Ghana.  
Vooral in de periode 1968-1978 ontplooide hij zich in Dodi-Papase als een zeer harde werker, die 
gerust een troffel ter hand nam om de lokale kerk te verbouwen en de school en het ziekenhuis uit 
te breiden. Dat hij daarbij zijn gezondheid regelmatig tekort deed, vond hij minder belangrijk.  
In 1984 keerde hij terug naar Nederland, om in 1985 tot pastoor van de Nesser St.Urbanusparochie 
te worden benoemd. Echter, Ghana kon hij niet vergeten: Het ‘Church Service Centre’ werd door 
hem opgericht te Baambrugge van waaruit hij bijna iedere maand een container vol met 
hulpgoederen naar Ghana verscheepte.  

Na zijn dood ontmoette toevalligerwijs Ruud Goedknegt de hoofdonderwijzer van Verspeeks dorp. 
In 2011 organiseerde hij een reis daar naar toe.  Enkele parochianen gingen mee, nieuwsgierig  
naar Verspeeks verleden. Geraakt door de extreme armoe en de grote droogte welke Goedknegt  
daar aantrof, zocht hij naar een middel om de mensen ter plaatse te helpen. En na een jaar studie 
wist hij het: bamboe is hun toekomst!   

 
Op 3 december 2012 werd de stichting Barbarugo opgericht. 
 
Het Noorden van Ghana behoort tot het sub-Sahara gebied. Het is er heet en droog. En als het 
regent verdampt het meeste water direct, waardoor landbouw moeilijk is. Daarnaast worden illegaal 
veel bomen gekapt om het hout te gebruiken bij de bereiding van de maaltijden. Dit verergert het 
probleem van droogte. Het gebrek aan voldoende water en brandstof is dus een groot probleem. 
Het resultaat: hoge werkloosheid, waardoor armoede en honger wordt veroorzaakt.  
Kinderen kunnen niet naar school gaan, geen kennis opdoen en daardoor later ook geen baan 
krijgen. Een vicieuze cirkel van armoede die doorbroken moet worden! 

Waarom bamboe?  
De plant kan tegen droogte, stelt weinig eisen. 
Bovendien: bamboe kweken kan door analfabeten 
geteeld worden zonder enige vakopleiding.  
En bamboe groeit heel snel.  
De toepassingsmogelijkheden van bamboe zijn bijna 
eindeloos. Vermengd met lijm en onder hoge druk 
geperst: tafels, stoelen, balken, parketvloeren, 
keukens tot zelfs sterke en duurzame huizen. Maar 
ook servies, speelgoed en kleding tot uw onderbroek 
aan toe! Op een speciale wijze verhit levert het 
houtskool op, terwijl de bladeren verwerkt kunnen 
worden tot pellets of tot benzine. En ga zo verder.  
 
Bamboe heeft een forse wortelkluit, waarmee in de regentijd aardverschuiving wordt voorkomen. 
Het dichte bladerdak zorgt voor schaduw, zodat het regenwater niet snel verdampt. Bovendien bindt 
bamboe CO2 en zorgt het voor de vorming van een humuslaag, wat weer als voedsel dient voor de 
andere vegetatie en dieren. Een ecosysteem wat zichzelf verbetert en in stand houdt.  
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De doelstelling van stichting Barbarugo haakt in op bovenstaande voordelen: door het planten van 
bamboe krijgt de werkloze Ghanees een baan en een inkomen, waardoor de vicieuze cirkel van 
armoe en honger doorbroken kan worden. Ze geeft dus geen traditionele vorm van 
ontwikkelingshulp, waarbij geld wordt gegeven wat regelmatig in de diepe zakken van de corruptie 
verdwijnt of grotendeels opgaat aan de organisatie.  

Vanaf de oprichtingsdatum heeft Barbarugo geld ingezameld. In Indonesië werden de eerste 2000  
stekjes in acht soorten besteld. Later ontstonden er, met 
behulp van Nederlandse kwekers, ook Bamboe-
stekjeskwekerijen in Ghana. Namelijk in Tamale, Kintampo 
en Assin Fosu. Omdat in Noord-Ghana bamboe onbekend 
was, kostte het veel moeite om uiteindelijk drie planters te 
vinden die grond en arbeid ter beschikking stelden.  
Toen de mensen zagen dat na een jaar de bamboe al vele 
meters hoog was, kregen we veel verzoeken om ook bij 
hen een bamboeplantage aan te leggen. Toch was dit geen 
eenvoudige zaak, want mogen praten met een chief gaat 
volgens een traditionele route, waarbij Hollandse jenever 
als plengoffer werd aangeboden. 

 
Er komt veel kijken bij het kweken van bamboe.  
Eerst moet de locatie geschikt gemaakt worden, door het 
verwijderen van boomstronken, olifantsgras en ander onkruid, 
Dan worden er kuilen gegraven, mest erin, de plantjes over 
modderige wegen daar naar toe gebracht. En we moeten zorgen 
voor voldoende water, eventueel door aanleg van een (dure) 
waterput, waarvan we al zes hebben aangelegd.  

 
We hebben nu 20 
plantages met 8 
verschillende soorten 
bamboe. De planters 
worden regelmatig 
gecontroleerd door onze 

opzichters, die forse afstanden moeten afleggen (Ghana is 5 x 
zo groot als Nederland). Afgelopen jaar hebben we onze eerste auto gekocht. De planters doen 
alles met de hand, maar we bereiken meer met mechanische landbouwwerktuigen. In onze 
kwekerijen houden we de lucht vochtig met vernevelaars. Al die dingen kosten geld. 
 
De stichting betaalt de planten en de lonen van de  planters. Met meer geld kunnen we meer 
mensen aan het werk zetten. Ook bieden we mensen in Nederland aan hun verbruik aan aardgas te 
vergroenen/compenseren doormiddel van de aanplant van bamboe in Ghana.  
Voor € 75,00 kan een huishouden levenslang CO2-neutraal stoken. U kunt daarover lezen in 
ghanakaderhulp.wordpress.com/groen-gas/   
Ook willen we een machine kopen waarmee we briketten voor de open haard en voor de BBQ 
kunnen maken. We hopen daarmee zoveel geld te kunnen verdienen dat we geen donateurs 
meer nodig hebben, alleen klanten.  
 
Bestuur en staf van Barbarugo bestaat uit zes mensen. Vier vrijwilligers, en twee Nederlanders die 
in Ghana wonen en getrouwd zijn met een Ghanese vrouw. Van de vrijwilligers noemen we Wilko 
Brink die de opdracht heeft een bamboe-verwerkende fabriek op te richten. Hij heeft veel ervaring in 
Afrika, met name in Congo en in Oeganda, waar hij een goed draaiende maandverbandfabriek heeft 
opgericht met 150 man/vrouw als personeel. 
Om onze plannen te kunnen verwezenlijken zijn we voorlopig aangewezen op onze donateurs.  
We zijn daarom blij dat onder andere de gemeente Aalsmeer ons stimuleert bij de geldinzameling.  
U kunt onze activiteiten volgen via onze Nieuwsbrief die tweemaal per jaar verschijnt en die u kunt 
aanvragen bij ruud.barbarugo@gmail.com   
Kijk ook de website: www.barbarugo.org                                    

mailto:ruud.barbarugo@gmail.com
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SYMPANY  
Sinds 2015 ontvangt OSA een kwart deel van de opbrengst van de kledingcontainers die in onze 
gemeente staan. Van dit geld kon OSA steeds extra subsidieaanvragen honoreren voor projecten. 
Met ingang van dit jaar 2021 gaat dit stoppen omdat binnen Sympany meer aan recycle van de 
kleding wordt gedaan. Voorheen ging er ook geld naar ontwikkelingsprojecten binnen Sympany. 
Minder subsidieaanvragen 
Ook heeft de gemeente Aalsmeer aan ons meegedeeld dat er minder subsidieaanvragen bij OSA 
worden gemeld zodat er al enige jaren geld over blijft op de rekening van OSA. 
Het is mogelijk dat we dit jaar geld terug moeten geven aan de gemeente. 
Wij hebben hier begrip voor want zo kan het geld voor andere doelen worden gebruikt. 
 

PRESENTATIEAVOND 
Op woensdag 6 oktober 2021 is het plan om weer een Presentatieavond te houden.  
Het thema wordt zoals vorig jaar werd voorgesteld ‘KENNIS DELEN’.  
We hebben contact met de PUM Netherlands senior experts, de heer Wil Nuijen voor een 
presentatie.  
We hopen dat dit door de COVID-19 pandemie nu wel door kan gaan.  
Schrijft u de datum wel alvast in uw agenda. Bij de volgende Nieuwsbrief van najaar 2021 meer 
informatie over deze avond en of deze doorgang kan vinden. 

 
PUM (NETHERLANDS SENIOR EXPERTS) IN ACTIE 
Dr. Ir. Wil Nuijen (tot voor kort Sector Coördinator “Energy”) 
De PUM is een vrijwilligersorganisatie die werkt met experts uit verschillende disciplines die 
ondernemers advies geven over de duurzame ontwikkeling van hun bedrijf. Zo ondersteunen zij 
ondernemers om hun bedrijfsvoering te verbeteren. PUM experts doen dat op vrijwillige basis.  
Ze zijn praktisch ingesteld en geven hun adviezen dan ook vaak op locatie door intensieve 
samenwerking. De focus ligt daarbij op MKB bedrijven die minstens twee jaar actief zijn daaraan en 
ondersteunende instellingen (branche organisaties, opleidingen en Kamers van koophandel). 
Een missie duurt doorgaans twee weken, waarna vaak nog een coaching op afstand volgt die 
maanden tot jaren kan duren, soms gevolgd door een vervolg-missie. 
Momenteel is PUM actief met 45 sectoren in 35 landen met een ontwikkelingsachterstand.  
Daartoe onderhoudt PUM een netwerk van 180 vertegenwoordigers in die landen.  
Zij onderhouden de lokale PUM-contacten. 
Wil Nuijen zal laten zien hoe het werk van PUM experts er uit ziet, aan de hand van missies die hij 
zelf uitvoerde in Sierra Leone (solar energie) en in Honduras (koffie coöperaties). 
Meer informatie over PUM algemeen is te vinden op de website van PUM: www.PUM.nl. 

Solar Energy is een belangrijke 
energiebron in Sierra Leone. 
 
      
     Koffie boeren in Midden-Amerika 
     moeten hun geoogste bonen drogen. 
 

 
PROMOTIE VIDEO 2020 
Omdat vorig jaar oktober 2020 onze Presentatieavond niet door kon gaan is het plan opgekomen 
om een film te maken over het werk van OSA. Dit had u al kunnen lezen in de Nieuwsbrief Najaar 
2020. Er zijn inmiddels gesprekken geweest met deskundigen. Door corona kon het maken echter 
nog niet plaatsvinden. Wel zijn organisaties benaderd voor het leveren van filmpjes van projecten.  
Nog even wachten dus voordat het af is. 
Uiteraard hoort u daarover want u kunt het natuurlijk ook gebruiken voor promotie. 
 
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.pum.nl/
http://www.osa-aalsmeer.nl/
mailto:info@osa-aalsmeer.nl

