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NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2022 

 
BESTUUR 
We zijn als bestuur erg weinig bij elkaar geweest het afgelopen jaar 2021. Toch konden we al onze 
werkzaamheden, zoveel als mogelijk door Covid-19, nog doen. 
Ook de aanvragen kwamen gewoon binnen. Er werden door de aanvragers soms ludieke acties 
ondernomen om geld in te zamelen voor mooie projecten.  
We gaan dit jaar meer bekendheid geven aan onze werkzaamheden o.a. doormiddel van berichten 
in de pers, de brochure, de video en de nieuwe website.  
 
OVERZICHT OSA SUBSIDIEAANVRAGEN 2021 
Er zijn in 2021  17 subsidieaanvragen behandeld. 2 aanvragen waren nog van 2020.  
1 afvraag is afgewezen, 1 aanvraag gaat naar 2022, deze voldoet nog niet aan de voorwaarden en 
1 aanvraag is opzij gelegd omdat we niets meer hoorden van de aanvrager. 
Uiteindelijk konden 14 aanvragen na beoordeling worden uitbetaald. 
Deze subsidieaanvragen in 2021 zijn: 
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 
Stichting Heart for Children    Oeganda    2500,00 
Stichting GA    Filippijnen     2500,00 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Congo    1600,00 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Tanzania    1600,00 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer   Tanzania      480,00 
Stichting Kinderhulp Afrika    Oeganda    2500,00 
Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer   Nepal       618,00 
Stichting GA    Flippijnen    2500,00 
Stichting Heart for Children    Oeganda    2500,00 
ZWO Open Hof kerk    Kenia     2500,00  
 
Totaalbedrag is: €  28.505,05 
 
We ontvingen dit jaar een bedrag van € 31.865,00 aan subsidie. 
 
De projecten bevatten:  

Veel noodhulp in verband met Covid-19 w.o. beschermingsmaterialen en voedsel hulp. Verder een 
aanhangwagen, grondboor, kraampakketten,  zuurstoftanks, inrichting slaapzaal voor meisjes, 
bouw van een quarantainehuisje/huisje voor maatschappelijk werkster, aanschaf 
bedrijfsnaaimachines e.d., watervoorziening, dekens, kleding en schoenen voor leprabewoners,  
meubeltjes voor een schooltje, noodhulp na tyfoon, bouw dak slaapgebouw voor meisjes, bouw  
sanatorium/ziekenhuis. 
 
 naaischool in Congo            schoolbankjes Nepal                bouw ziekenhuis Kenia      carrybags Lesbos 
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In 2020 is er een aanvraag binnengekomen bij OSA met het verzoek om subsidie. 
Van dit project volgt hieronder een verslag met foto’s. 

 
Naaimachineproject in Oeganda door het jeugdwerk van de Protestantse 
Gemeente Aalsmeer. 

In het seizoen 2019-2020 heeft de jeugd 
van de “Open Hof Kerk” te Aalsmeer een 
naaimachineproject van “Stichting Hart 
voor Kinderen” te Laren ondersteund. 

 
 
Door middel van allerlei activiteiten werd 
er geld ingezameld voor dit goede doel, 
zoals o.a.:                                                                                                                                    
 
 

 
*Zelfgemaakte spaardozen, die klaarstonden bij speciale kerk- en kinderdiensten.                                                                                                       
*Zelfgemaakte spaarpotjes om thuis te sparen voor het doel 
*Grabbelton (kindernevendienst)                                                                                  
*Verkoop zelfgemaakte kaarten ( clubs)                                                                                 
*Verkoop zelfgemaakte lampjes  
(kindernevendienst)                                                         
*Verkoop zelfgemaakte kaarsenstandaards 
 (clubs). 

                                                                                

Helaas konden andere geplande activiteiten 
zoals o.a. een sponsorloop niet doorgaan 
vanwege de pandemie en de lockdown.  

Toch bleven gemeenteleden geld storten op het daarvoor bestemde bankrekeningnummer 
en werd er een bedrag gespaard van € 3401,98. Samen met de donatie van OSA van 
€ 2500,00, het maximale subsidiebedrag, konden naaimachines worden geleverd aan  
“Stichting Hart voor Kinderen”. Deze stichting zet zich wereldwijd in om verlaten en 
kwetsbare kinderen in zeer moeilijke omstandigheden kansen te geven voor een beter leven. 
De Stichting biedt onder anderen alleenstaande moeders krediet aan om een naaimachine te 
kopen en een opleiding tot naaister, om zo zelf voor hun kinderen te kunnen zorgen.  

Met de aanschaf van deze machines werkten we mee aan de zelfredzaamheid van de 
moeders. Het geld wordt door de Stichting gegeven als microkrediet, zodat de vrouwen dit 
bedrag later kunnen terugbetalen.   

Jammer was dat door de pandemie de levering van de naaimachines èn bij de opleiding van 
de dames vertraging opliep.  
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               Microkredietcontracten 
      
      

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan de jeugd van de Open Hof kerk en de OSA konden we heel veel moeders in 
Oeganda blij maken 
Marianne van der Schilden-Poley, jeugdouderling Open Hof Kerk 
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PRESENTATIEAVOND 

We hopen echt dat dit jaar wel de Presentatieavond kan doorgaan. 

Het plan is om dit woensdag 5 oktober te houden. Schrijf deze datum vast in je agenda. 

We gaan onder andere de video op die avond presenteren. Deze video is gemaakt in 
samenwerking met een aantal aanvragers van de door hun voorgestelde projecten. 
Tevens komen nog een aantal projecten aan bod via een presentatie via beeld en verhaal. 
Na de pauze komt er een spreker van de PUM.  

 
PUM (Programma Uitzending Managers) 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). 
Dr. Ir. Wil Nuijen (tot voor kort Sector Coördinator “Energy”)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. 
 
VIDEO 

Deze is gemaakt met medewerking van Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, Stichting Kinderhulp 
Afrika, Stichting Benefiet Nepal Aalsmeer, Stichting Heart for Children, Stichting Barbarugo, 
Stichting Hart4Onderwijs Nepal. 
Zij vertellen in het kort over hun contacten en de projecten in de landen Tanzania, Oeganda, Ghana 
en Nepal waarbij OSA subsidie heeft verstrekt. 
Het betreffende budget wordt verstrekt door de gemeente aalsmeer en bestaat per jaar uit € 1,00 
per inwoner.    
 
NIEUWE WEBSITE 
In 2022, dus dit jaar, is onze website vernieuwd. Alles is overzichtelijker gerubriceerd. 
Uiteraard kunt u voor vragen via de website ons berichten.  
Ook de Nieuwsbrief vanaf 2018 is te zien op de website. Mocht u deze regelmatig willen ontvangen 
dan kunt u zich daarvoor inschrijven. 
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
Deze zijn aangenomen in 2015 in de 
Verenigde Naties waar Nederland zich 
bij aansloot. 

Wist u dat OSA ook werkt met de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 

Er vallen veel projecten onder die 
doelen. 
 
En werkt u zelf al aan deze doelen want 
iedereen kan daar aan mee doen. 
Zowel in Nederland, Europa als  in de 
ontwikkelingslanden. 

 
De doelen moeten bereikt worden 
in 2030. 
 
 
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.  
U kunt e-mail aan info@osa-aalsmeer.nl of bellen met telefoonnummer: 0297-321509 

http://www.pum.nl/
http://www.osa-aalsmeer.nl/
mailto:info@osa-aalsmeer.nl

