Jaarverslag 2013 van Stichting Oogappel
Beste lezer,
Het jaar 2013 stond in het teken van bezinning.
Casper Waalewijn van de hulporganisatie Tear heeft
voor stichting Oogappel in november 2012 een
werkbezoek gebracht aan ons kindertehuis. Met zijn
deskundigheid als veldwerker in Congo heeft het
bestuur van Caspar een aantal aandachtspunten
meegekregen om te evalueren. Doel was of wij op de
huidige werkwijze onze visie en missie nog scherp
voor ogen hadden.
Vragen die wij van Casper meekregen waren: Wat is de reden om een kindertehuis te sponsoren en
niet ervoor te kiezen om kinderen onder te brengen bij (pleeg)gezinnen? Hoe probeert stichting
Oogappel partnerorganisatie Asora meer zelfredzaam en meer financieel onafhankelijk van Oogappel
te maken? Met deze vragen is het bestuur in 2013 aan de slag gegaan.
Weeskinderen
Stichting Oogappel heeft als slagzin dat ieder kind het verdient om iemands oogappel te zijn. De
achterliggende gedachte hiervan is dat kinderen in Congo leven onder erbarmelijke omstandigheden.
Door de burgeroorlog, die al 20 jaar duurt, en HIV/AIDS zijn hele families getroffen door de dood van
een vader en/of een moeder. We zien bijvoorbeeld in onze projecten dat een oma de zorg van haar
kleinkinderen op zich neemt. Deze kinderen dreigen anders op straat te belanden, opgepikt te
worden door een rebellenleger of onder beroerde werkomstandigheden te belanden in de mijnen.
De primaire doelgroep, waar stichting Oogappel zich op richt, zijn de kinderen die geen ouders meer
hebben. Zij worden financieel gesteund, zodat ze ook naar school te kunnen.
Praktische hulp
Doel is om deze kinderen structureel te ondersteunen door hen onderdak te geven, te zorgen dat ze
eten krijgen en naar school kunnen gaan. Stichting Oogappel wil de liefde van God doorgeven door
praktische hulp te bieden aan 20 kinderen in de Oost-Congolese stad Bukavu. Vanaf 2000 ondersteunen wij een kindertehuis. Hier vangen wij weeskinderen op. Het kindertehuis draait op basis van
de vrijwillige inzet van het gezin Murangaza. Pascal Murangaza is de directeur van Asora en hij geeft
leiding aan het kindertehuis.
Bezinning
Tijdens de evaluatiegesprekken heeft Caspar Waalewijn aangegeven
dat een kindertehuis een structurele vorm van hulp is die nooit
ophoudt. De nood is hoog, er heerst grote armoede en kinderen zijn
daarvan vrijwel altijd het slachtoffer. Met het oog op de toekomst is
het onverstandig om het kindertehuis uit te breiden. Beter is het om
te kiezen voor opvang van kinderen bij families en andere gezinnen.
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Financiën
Eind 2012 was ook het moment om de balans op te maken. Een goede begroting, een maandelijks
betaalschema en gerichte acties voor het werven van fondsen blijven nodig om onze projecten
draaiend te houden. Door het wegvallen van overheidssubsidies en donaties door bedrijven moeten
we steeds keuzes maken in onze uitgaven. Daarnaast schommelen de voedselprijzen in Bukavu door
voedselschaarste. Door slim voedsel in te kopen kan onze contactpersoon Pascal Murangaza de
kinderen dagelijks een warme maaltijd geven. Ook voor het maken van de schooluniformen koopt
Pascal op tijd kledingstoffen en maakt ver van te voren prijsafspraken met de kleermaker, omdat
schooluniformen duurder worden aan het eind van de zomervakantie.

Fluctuerende marktprijzen
Door de jarenlange samenwerking met Pascal is er een
bijzondere vertrouwensband ontstaan. Pascal levert per
email stichting Oogappel financiële overzichten. Hieruit
blijkt waaraan hij ons geld uitgeeft. Veelal is het geld te
weinig, omdat de financiële situatie van Oogappel het niet
toelaat om in te spelen op de fluctuerende voedselprijzen.
Wij begroten op basis van 20 kinderen en 3 verzorgers.
Met een maandelijkse toelage van $800 voor eten is het
mogelijk om de magen te vullen. Daarnaast is er jaarlijks
$3.000 nodig voor schoolgeld, -benodigdheden en
-uniformen. Vooral het schoolgeld is de afgelopen jaren
bijzonder hard gestegen.

Acties en giften 2013
Om een sluitende begroting te krijgen waren er in 2013 diverse acties. Stichting Oogappel heeft een
vaste groep trouwe donateurs. De inkomsten worden voor 75% gedekt door deze donateurs. Dit is
niet genoeg om de vaste lasten te dekken.
Met een oliebollenactie ontving stichting Oogappel in januari 2013 een bedrag van € 1.650. Ook de
jaarlijkse collecte van € 410 van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zwolle werd gebruikt om de
inkomsten aan te vullen.
Jaarlijks organiseert stichting Oogappel een rommelmarkt om extra inkomsten te krijgen. De
rommelmarkt werd op zaterdag 15 juni 2013 gehouden. De opbrengst was € 800.
Verder waren er in 2013 eenmalige giften van groepen die stichting Oogappel een warm hart
toedragen. Bij elkaar goed voor €2.820.
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Terugblik
We mogen terugkijken op een gezegend jaar. Een jaar waar de strategische bezinning centraal stond.
Het bestuur van stichting Oogappel heeft scherper gestuurd op nieuwe inzichten. Minder sturen op
uitbreiding van het kindertehuis en meer kinderen onderbrengen bij (pleeg)gezinnen. Ook werd het
bestuur financieel verrast door de betrokkenheid bij het werk van Oogappel. Veelal werd dit
ondersteund door een gift.
Vooruitblik
Met het oog op de wijzigingen van de ANBI-regels heeft
stichting Oogappel de website www.oogappel.org ANBIproof gemaakt. Het bestuur zal onder andere op de
website de uitgaven communiceren. Stichting Oogappel
draait voor 100% op vrijwilligers, die zich inzetten zonder
dat er een vergoeding tegenover staat. Elke EURO die wij
ontvangen gaat naar de projecten.
Het bestuur van Stichting Oogappel bedankt u voor uw
betrokkenheid en uw belangstelling.
Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op. Ons
emailadres is: info@oogappel.org.
Henk Schutte (voorzitter)
Marian Sluiter (penningmeester)
Tjard Drok (algemeen bestuurlid)
Uw bijdrage maakt het verschil
Bent u na het lezen van ons jaarverslag enthousiast en wilt u ons steunen, maak dan vandaag nog een gift over
aan stichting Oogappel. Ons IBAN/bankrekeningnummer NL46ABNA0562912363. Donateur worden kan
natuurlijk ook. U machtigt ons om het aangegeven bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Als u het niet
eens bent met een betaling, kunt u dit bedrag binnen 56 dagen door uw eigen bank laten terugstorten.
Bovendien kunt u op elk moment de machtiging intrekken.

________________________________________________________________________________
Machtiging donateur
Naam:…………………………………………………….………

Bedrag: €…..….,….. 0 per maand

Adres : ……………………………………..………….………..

IBAN/Bankrekeningnummer:

Postcode: ……………………………………….…………….

……………..….…………………………

Woonplaats: …………………………………………………

Datum: ..…-..…-………..

Telefoonnummer: …………………………………………

Handtekening:………………………………………………

U kunt deze machtiging in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Stichting Oogappel, p/a Zalkerdijk 13, 8042 PN, Zwolle

3

0 per jaar
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Ons motto: “Ieder kind verdient het om iemands oogappel te zijn.”
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