
 
 
De Goede Doelen in 2022 
De helft van de bazaropbrengst wordt verdeeld onder de doelen, bij de OSA (Stichting Ontwikkelings 
Samenwerking Aalsmeer) wordt verdubbeling aangevraagd. Dat geldt dan voor de projecten in 
derdewereldlanden. De andere helft is voor onze eigen gemeente.  
 
Lokaal doel  
De laatste jaren was er steeds vaker de wens om aan een doel dichtbij te doneren. Dit jaar is gekozen 
voor Stichting ANDERS Amstelland. Zij dagen ondernemers uit voor goede daden. Tegelijkertijd 
willen ze de ontvangers uitdagen om een goede daad voor een ander te doen. Dit heet een Pay It 
Forward. Bij een Pay It Forward is het niet de bedoeling dat de ontvanger betaalt aan de weldoener 
maar dat het omgezet wordt in hulp aan een ander. De bereidheid van de ontvanger om dit op deze 
manier te doen, bepaalt of de hulpvraag wordt gehonoreerd. Uitgebreide informatie op de website 
www.stichtinganders.nl (regio Amstelland)  
 
Adoptieprogramma Doopsgezind WereldWerk 
Er worden ongeveer 170 kinderen in Zuid- Amerika, Azië en Afrika financieel ondersteund. Het 
adoptieprogramma werkt samen met lokale partners aan duurzame armoedebestrijding en helpt 
mee aan blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden. Het adoptieprogramma gaat uit van 
hun kracht en talenten en ondersteunt kinderen bij het opkomen voor hun rechten.  
Ze werken aan concrete en blijvende verbeteringen in levensomstandigheden en richten hierbij op 
bescherming en onderwijs. Door scholing en beroepstraining kunnen zijn blijvende economische 
onafhankelijkheid verwerven. Dankzij de Bazar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer geven wij 
trouw al heel veel jaren een mooi bedrag aan dit goede doel. Meer informatie staat op 
www.dgwereldwerk.nl of op de www.dgaalsmeer.nl  
 
Internet voor het Kisare College of Health Sciences  
Bij het Mugumu Hospital in het Mara District in Tanzania, is een school voor verpleegkundigen en 
Assistent doctoren; het Kisare College of Health Sciences. Hun grootste probleem is het niet hebben 
van computers met een goed werkend netwerk, maar vooral het ontbreken van internet. Daarom is 
het ‘Internetproject’ opgezet voor twintig computers. Hun toekomst hangt hiervan af. Geen 
computers, geen internet, geen opleiding.  In samenwerking met OSA willen we voor het eind van dit 
jaar een goed werkend netwerk met internet op het Kisare College hebben gerealiseerd. 
 
Wasmachine project Doopsgezinde ziekenhuizen Mara District, Tanzania 
In het Mara district heeft de Doopsgezinde kerk van Tanzania, de KMT een tweetal ziekenhuizen 
opgericht. Deze vulden de leemte die de overheid in dit district liet waardoor er geen adequate zorg 
voor de bevolking voorhanden was. Beide ziekenhuizen zijn volop operationeel, maar worstelen wel 
enorm met de exploitatie van de dagelijkse gang van zaken. Aan investeren komen ze nauwelijks toe.  
Dit heeft als consequentie dat er ook voor de vervanging van apparatuur geen reserves zijn 
opgebouwd. Een schrijnend voorbeeld hiervan zijn de wasmachines. Essentieel voor een ziekenhuis 
natuurlijk en een ramp als die stukgaan. Al in het voorjaar tijdens een bezoek aan Mugumu Hospital 
bleek dat de wasmachine aldaar stuk was en niet meer gerepareerd kon worden. Ook in het 
ziekenhuis van Shirati vreesde men voor de wasmachine, maar die werkte nog wel.  
Op basis van een offerte die het ziekenhuis ons deed toekomen hebben we toen een verzoek 
ingediend bij Stuwkracht 10, de Doopsgezinde organisatie om twee nieuwe wasmachines te kopen. 



Dit verzoek werd direct ingewilligd, waarvoor veel dank natuurlijk. Maar toen bleek al snel dat de 
offerte niet klopte en dat een nieuwe wasmachine in Tanzania veel duurder uitkwam. Tot overmaat 
van ramp ging ook de wasmachine in Shirati, zoals al gevreesd, stuk.  
Een lange zoektocht langs allerlei bedrijven, ook in Nederland gaf geen directe oplossing voor het 
probleem. Hier een wasmachine kopen bleek bijna net zo duur als in Tanzania en dan moet je nog 
het transport betalen en de inklaring in het land regelen. Geen goed idee dus. Daarom hebben we nu 
een nieuw traject gedefinieerd.  
Intussen heeft ook het Doopgezinde Fonds de Oranjeappel een bijdrage gedaan. En we doen hierbij 
ook een verzoek aan de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer om vanuit de bazar opbrengst een 
bijdrage te leveren om ervoor te zorgen dat beide ziekenhuizen weer over een werkende 
wasmachine kunnen beschikken. Ons doel is om dit voor de kerst te realiseren. 
  


