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NIEUWSBRIEF NAJAAR 2022 

 
BESTUUR 
Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen. 1 persoon is zich aan het oriënteren om toe te 
treden. Of er nog leden gaan uittreden is niet bekend. 
We willen wel meer doen aan subsidieaanvragen, dus stuur ze in! 
 
 
OVERZICHT OSA SUBSIDIEAANVRAGEN 2022 tot nu toe 
Er zijn dit jaar tot nu toe 6 subsidieaanvragen in behandeling. 2 zijn er inmiddels uitbetaald en 
4 aanvragen lopen nog. Alle stukken voor deze aanvragen zijn nog niet binnen en dan moeten ze 
nog beoordeeld worden.. 
 
De aanvragen die in 2022 subsidie hebben ontvangen zijn: 
naam aanvrager                            project in   ontvangen    

                           subsidiebedrag 

Stichting Nepal Benefiet    Nepal    €  1580,00 
Hervormde Gemeente Aalsmeer (noodhulp)  Oekraïne                           2500,00 
 
 
Totaalbedrag is: €   4080,00 
 

 
We ontvangen dit jaar een bedrag van € 31.989,00  aan subsidie. 

Dus er is nog genoeg geld om subsidieaanvragen te doen voor mooie projecten! 
 

Kookstoven 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inzameling voor 
Oekraïne 
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Tanzania projecten van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
(Jolande en Leo bezoeken regelmatig deze projecten). 

In Tanzania is Doopsgezind Wereldwerk al jaren actief op het gebied van ontwikkelingswerk.  
De Doopsgezinde Gemeente in Aalsmeer ondersteunt een aantal van deze projecten in Tanzania. 
OSA heeft hier in de afgelopen jaren ook diverse bijdragen aangeleverd en daar is iedereen zeer 
blij mee.  

De projecten bevinden zich grotendeels in het Mara District, in het noordwesten van Tanzania, aan 
het Victoriameer. Dit is één van de meest arme regio’s in Tanzania, waar de bevolking het moet 
hebben van visserij en landbouw. 

De projecten die Wereldwerk ondersteunt zijn voornamelijk in de gezondheidszorg en het onderwijs. 
Onderwijs zou tenslotte de sleutel moeten zijn tot ontwikkeling en vermindering van armoede. 
Hoewel onderwijs op zich gratis is, moet er wel betaald worden voor boeken en schoolmaterialen en 
ook voor een schooluniform en schoenen. En zelfs dat is voor veel families al een onneembare 
hindernis…. De reden voor de armoede is niet zelden dat de ouders overleden zijn door aids, of 
chronisch ziek zijn. Of alleenstaande moeders of grootmoeders die ook nauwelijks middelen van 
bestaan hebben om hun (klein)kinderen groot te brengen. 

Een specifiek onderwijsproject, dat vruchten afwerpt en vooruitgang laat zien, is de Vocational 
Open School in Shirati, een school voor lager beroepsonderwijs. 
Vanuit Wereldwerk wordt deze school al vele jaren ondersteund met de bouw, met materialen en 
met bijdragen voor studenten die de schoolfeesten niet kunnen betalen en anders zouden uitvallen.  

De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer heeft in samenwerking met de 
stichting OSA de afgelopen drie jaar aan enkele specifieke projecten 
bijgedragen.  
 

In eerste instantie ging dat om de aanschaf van 
gereedschap en machines voor de verschillende 
vakgebieden. Maar ook materialen om de 
praktijklessen te kunnen doen en de studenten ook 
echt dingen te kunnen laten maken. Zo wordt op dit 
moment nieuwe meubilair voor de school gemaakt 
omdat er in september een grote groep nieuwe 
studenten wordt ingeschreven.  
 

 

 

 

 

Tot slot is er ook aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. 
Afgelopen jaar zijn alle docenten op enkele trainingen geweest 
om die kwaliteit te verbeteren, zowel op didactisch gebied als 
op vakinhoudelijk terrein. Het is mooi om te zien dat de school 
het goed doet en langzaam maar zeker uitbreidt. En dat het 
doel van dit alles, namelijk dat studenten na hun examens ook 
daadwerkelijk aan de slag kunnen om in hun levensonderhoud 
te gaan voorzien ook in de praktijk goed uitpakt, velen van hen 
vinden een baan of beginnen voor zichzelf.  
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Een ander klein project dat door Wereldwerk geholpen wordt en 
waarvoor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer al een aantal keer 
subsidie heeft ontvangen van OSA, is een kinderdagverblijf in Shirati 
voor 0-4 jarigen dat wordt gerund door een gepensioneerde 
dominee, die zijn hele ziel en zaligheid aan die kindjes geeft. En ze 
dragen hem op handen!  
Het idee is dat zo de opvoeders hun handen vrij hebben voor betaald 
werk. Probleem is dat sinds corona het aantal kinderen is 
teruggelopen waardoor de inkomsten zo laag zijn geworden dat het 
heel moeilijk is het project nog voort te zetten. Erg blij waren ze met 
een bijdrage van OSA voor de speeltoestellen in de tuin!  

Er is begonnen met de bouw van een gastenverblijf wat eventueel 
verhuurd zou kunnen worden voor wat extra inkomsten.  

 

Ook in Shirati wordt de lepra-kolonie die behoort bij het Shirati 
Hospital met enige regelmaat ondersteund. Daar verblijven zo’n 15 
lepra patiënten die eigenlijk nergens anders meer heen kunnen. 
Medische zorg krijgen ze vanuit het ziekenhuis, maar voor alle 
andere benodigdheden is geen geld. Zo hebben we met opbrengst 
van een lezing dit voorjaar, iedereen van nieuwe kleding, een groot 
badlaken, zeep en tandpasta kunnen voorzien en hebben we een 
heel gezellig feestmaal met ze gehouden. 

 

Dan zijn er 2 grote Doopsgezinde Ziekenhuizen in de Mara regio die ook een districtsfunctie 
hebben. Ook daar is altijd geld nodig omdat de overheid in gebreke blijft met uitbetaling van 
salarissen of de bijdragen van het ziekenfonds bijvoorbeeld. In coronatijd heeft OSA bijgedragen 

aan de aanschaf van allerlei beschermingsmaterialen als handschoenen, 
schorten, handalcohol en maskers. Zaken die de overheid natuurlijk moet 
verstrekken maar helaas geen financiën voor heeft. Een tijd lang heeft de 
enige auto die het ziekenhuis in Mugumu heeft en die voor alles gebruikt 
wordt, van patiëntenvervoer tot het ophalen van medicijnen, bij de garage 
gestaan na een ongeluk. Gelukkig zijn er fondsen gevonden om deze te 
repareren en rijdt hij na 3 maanden weer. 

Beide ziekenhuizen hebben regelmatig problemen met kapotte apparatuur 
of aanschaf van bepaalde apparaten of instrumenten en in de toekomst zal 
vast weer een beroep worden gedaan om in samenwerking met OSA de 
nood een beetje te lenigen. 

Een voorbeeld van een nieuw project is het “bar soap” project In Musoma. Een kleine gemeenschap 
heeft een mooi businessplan gemaakt voor het maken van zeepstaven. Dit project zou een aantal 
lokale problemen kunnen verminderen, is de achterliggende gedachte. Met name het creëren van 
werkgelegenheid is belangrijk; de werkloosheid is hoog onder jongvolwassenen, er is armoede en 
iedereen hangt rond. Alcoholisme en huiselijk geweld liggen op de loer. De plaatselijke markt zou 
een goede afzet locatie kunnen zijn voor de zeep, die nu allemaal uit Kenia geïmporteerd wordt. 
Bovendien is het beter voor het milieu dan alle plastic flessen shampoo en zeepsop, die ook veel 
duurder zijn. De commissie die zich met dit project bezig houdt heeft degelijk onderzoek gedaan en 
een compleet voorstel overlegd. Ook wat betreft voorbereidingen, een gebouw bouwen waar de 
dure machine veilig kan staan, onderhoud etc. Maar een dergelijk apparaat is heel prijzig….. de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer wil met de bazar dit najaar 2022 een gedeelte proberen te 
financieren en verdubbeling bij OSA aanvragen. 

Jolande en Leo 
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PRESENTATIEAVOND 

Eindelijk dus weer een Presentatieavond en wel op  
 

woensdag 5 oktober, vanaf 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
 
*De wethouder is uitgenodigd om een uiteenzetting te geven over het beleid van 
ontwikkelingssamenwerking van de gemeente Aalsmeer.  
*De video die in samenwerking met een aantal aanvragers van de door hun voorgestelde projecten 
is gemaakt wordt gedraaid. 
*Tevens komen nog een aantal projecten aan bod via een presentatie via beeld en verhaal.  
Ze zijn gevraagd voor deze presentatie. 
*Na de pauze komt er een spreker van de PUM.  

Hierbij de uitnodiging voor deze avond, komt allen! 
 
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. 
 
Voor u gelezen in De Volkskrant van 12 augustus 2022            

       
 

       100 miljard dollar zouden 

 de rijke landen jaarlijks in 
 een klimaatfonds stoppen 
 om kwetsbare landen  
           weerbaarder te maken   

              tegen extreem weer. 
 
 
 
‘Rijke landen komen belofte aan kwetsbare gebieden niet na’ 
*Op de klimaattop in Glasgow die eind vorig jaar plaatsvond benadrukten Afrikaanse landen en 
hulporganisaties de noodzaak om armere en meer kwetsbare landen weerbaarder te maken tegen 
extreem weer. Al in 2009 spraken de rijke landen af dat ze vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar 
zouden overmaken naar een klimaatfonds, bestemd voor klimaatadaptatie in arme landen, maar 
aan die belofte wordt bij lange na niet voldaan.  
*In Glasgow presenteerden de rijke landen een financieringsplan om het beloofde bedrag in 2023 
wel te behalen. Ontwikkelingslanden hameren op de gedeelde verantwoordelijkheid en stellen dat 
ook 100 miljard lang niet genoeg is. Toch blijven nieuwe financiële toezeggingen tot nu toe uit, 
ondanks de harde bewijzen dat arme landen onevenredig hard geraakt worden door 
klimaatverandering. De verwachting is dat het onderwerp hoog op de agenda zal staan bij de 
komende klimaattop die in november in Egypte moet plaatsvinden. 
 
 
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

