Jaarverslag 2014 van Stichting Oogappel
Beste belangstellende,
"De scholen zijn weer begonnen." U kent ze vast: de spandoeken langs de weg. Ze moedigen
automobilisten en andere weggebruikers aan rekening te houden met kinderen die na de
vakantie weer naar school gaan. De boodschap is duidelijk: “Kinderen moeten veilig naar
school kunnen.” Of ze nu zes of zestien jaar oud zijn.
De scholen zijn weer begonnen
Ik moest hieraan denken toen ik deze nieuwsbrief en jaarverslag aan te typen was. Let op!
Onze Oogappels moeten veilig naar school kunnen gaan. Niet op hun fietsjes, maar lopend.
Vaak over smalle modder- en glibberpaadjes. Sommigen bijna 7 kilometer naar school en 7
kilometer terug naar huis. Van maandag tot en met vrijdag, week in en week uit, door weer
en wind, met zon en regen.
Geen gratis onderwijs
In tegenstelling tot Nederland is het basis- en het middelbare onderwijs in Congo niet gratis.
Ouders betalen per kind $150 per jaar. Dit is zo'n €130 per jaar. Stichting Oogappel sponsort
het schoolgeld van onze Oogappels. En eten kost $1 per dag per kind. Ook dit sponsort
stichting Oogappel.
Rammelende magen
Zonder school wordt een kind in Congo vaak een straatkind of moet voor een hongerloontje
werken in de coltanmijnen. Afgelopen jaar 2014 heb ik als voorzitter van Stichting Oogappel
gemerkt, dat de roep om eten wel steeds dichterbij komt. Uit onze emailcontacten met
Pascal Murangaza (directeur van ons kindertehuis), komt steeds vaker het woord honger
voor. Onze Oogappels gaan soms met een rammelende maag naar school. Hier liggen we wel
eens wakker van en daarom willen wij er wat aan doen dooronze Oogappels financieel te
blijven ondersteunen.
Meer schoolgeld
"De scholen zijn weer begonnen." Onze Oogappels willen ook graag naar school. Stichting
Oogappel komt alleen niet meer rond door de stijgende kosten voor het eten en het
schoolgeld. Ons project Asora sponsoren we met €10.500 en ons project GPS €1.200 per
jaar. Door de stijgende kosten en het wegvallen van overheidssubsidies en inkomsten van
andere organisaties drukken de kosten steeds zwaarder op onze begroting.
Op eigen benen staan
Met de rommelmarkt op 14 juni en eenmalige giften kon dit deels opgevangen worden. Voor
2015 verwachten we dat de kosten een nog belangrijker rol gaan spelen. Voor onze
partnerorganisatie Asora zal het verhogen van hun zelfredzaamheid noodzakelijk zijn om op
lange termijn op eigen benen te kunnen staan.
Extra boterham
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Vooralsnog blijft Asora afhankelijk van stichting Oogappel. Daarom blijven wij een beroep
doen op sponsors. Wilt u onze Oogappels aan een extra boterham en schoolgeld helpen?
Dat kan door een bedrag over te maken op het volgende bankrekeningnummer:
NL 46 ABNA 0562 9123 63 ten name Stichting Oogappel onder vermelding van “Oogappels”.
Namens onze Oogappels bedankt.
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