Jaarverslag Oogappel 2016
Het jaar 2016 stond in het teken van de transformatie van volledige ondersteuning van ASORA naar semizelfvoorzienend worden van ASORA. Een moeilijk situatie, omdat de levensomstandigheden in Oost-Congo heel lastig
zijn en ASORA voor 90% afhankelijk is van stichting Oogappel.
Wat betekende de overgang naar zelfvoorzienend voor stichting Oogappel?
Deze overgang betekende dat het bestuur van stichting Oogappel de ontwikkelingen van ASORA nauwlettend in de
gaten probeerde te houden om te voorkomen dat het kindertehuis in Bukavu zwaar in de problemen kwam. Een stabiele
inkomstenstroom en uitgavenpatroon moest ervoor zorgen dat beide organisaties konden voortbestaan.
Wat was de financiële situatie van stichting Oogappel?
Een trouwe groep donateurs en gerichte acties zorgden er in het verleden voor dat er genoeg geld in kas zat. In 2016
werd er helaas steeds meer ingeteerd op de reserves. De financiële positie van Oogappel dwong het bestuur tot scherpe
keuzes en meer samenwerking met andere goede doelen om aan de financiële verplichtingen richting ASORA te
kunnen voldoen.
Zowel stichting Oogappel als ASORA voelden de pijn van een jarenlange burgeroorlog. De ontwrichting van het
landelijke bestuur en een slecht gefinancierd onderwijssysteem zorgden voor een hoop stress. Met het geld dat stichting
Oogappel naar ASORA stuurde werd uitsluitend voedselhulp aan 19 kinderen en 3 begeleiders van ASORA
gesponsord.
Wat waren de levensomstandigheden van deze kinderen in Oost-Congo?
De economische situatie was matig en het leven in Oost-Congo was moeilijk. Twee van ASORA sociaal werkers waren
dit jaar niet beschikbaar omdat ze bij hun gezinnen moesten zijn in de strijd om te overleven. Hun rol werd helemaal
overgenomen door de jongeren van ASORA, die hun middelbare school hadden afgemaakt. Deze jongeren hielpen de
kleinsten met hun huiswerk, maar ook met het werk dat ASORA geld opleverde, zoals het maken van pasta, van koeken
en wafels en bij het verkopen van deze producten. Het voedsel bestond dit jaar vooral uit maniocmeel, maïs, gierst, soja
rijst, bonen, eieren, enz.
Welke doelen zijn wel of niet gehaald?
Het abonnement op de ziektekostenverzekering kon ASORA niet afsluiten vanwege financiële problemen. Het
vernieuwen van uniformen en bepaalde gebruikelijke dingen zoals schooltassen en linealen lukte niet. ASORA betaalde
met moeite het schoolgeld door middel van kleine activiteiten. Daarnaast waren er onvoorziene uitgevoerde
werkzaamheden aan het kindertehuis. Reparatie van de deur van de huiskamer en een deel van het dak dat beschadigd
was door harde wind, inrichting van een andere slaapkamer voor de kinderen.
Welke financiële moeilijkheden heeft ASORA ondervonden?
Het jaar 2016 is een heel moeilijk jaar geweest wat betreft de financiën. De verlaging van de bedragen voor de voeding
van $800 naar $600 per maand, het opschorten van de betaling van het schoolgeld, de schoolspullen en die van het
ziekenfondsabonnement en de verlaging van budgetten hebben geleid tot een financieel tekort en heeft de kwaliteit van
het werk geschaad. Bovenop de vermindering van het maandelijkse inkomen kwamen nog de kosten van de
banktransacties, het overmaken voor twee maanden ($1200) heeft ASORA in september en oktober 2016 $87 gekost.
Nu kost het ons voor 2 maanden $45.
De kwaliteit en de hoeveelheid van de voeding ging achteruit vanwege ons geldgebrek en de regelmatig stijgende
prijzen door afwezigheid van lokale produktie. De begeleiders kenden in september, toen Western Union problemen
had, momenten van grote mate van stress en soms angst voor de volgende dag. Andere moeilijkheid is dat we soms
schulden maakten voor de onderwijskosten of voor onze voedselfabricage in Congo.
Wat waren de uitdagingen voor ASORA om zelfvoorzienend te worden?
Zodra ASORA het geld ontving, was ASORA verplicht om het winstgevend te maken om beetje bij beetje de
onderwijskosten te kunnen betalen. ASORA was dan ook vaak te laat met betalen en maakten soms schulden. Dit had
grote gevolgen voor de levensomstandigheden van de kinderen:
• Vermindering van de tijd om te studeren en van vrije tijd omdat de kinderen moesten meedoen met de
activiteiten die geld moest opleveren om te overleven.
• Verslechtering van de schoolresultaten van sommige kinderen door moeilijke planning en zelfs de
onmogelijkheid om hun activiteiten uit te voeren door gebrek aan middelen.
• Zelfmedicatie in geval van ziekte van de kinderen omdat ze geen ziektenkostenverzekering hadden en ASORA
de kinderen niet konden laten verplegen in een ziekenhuis.
• Uitwisseling van uniformen en kleren tussen de kinderen met dezelfde maat want deze kinderen hadden maar
één uniform omdat deze oude al versleten was.

Wat voor toekomstperspectief heeft ASORA?
ASORA begon met het maken van voedingsmiddelen, ze startten ook met het houden van kippen, hun wens was een
goed plan te maken voor het fabriceren van voedsel en een goed plan voor het fokken van kippen waardoor zij in staat
waren geld te verdienen om hun hulp aan hun kinderen te kunnen verbeteren.
De moeilijkheid was dat ASORA soms schulden moesten maken voor de onderwijskosten of voor onze
voedselfabricage in Congo. ASORA vraagt stichting Oogappel nog steeds een manier te bedenken waarop ASORA een
werkkapitaaltje kan krijgen voor de commerciële activiteiten.
Er zijn geen ondernemingen die ASORA’s commerciële activiteten kunnen voorfinancieren. De Congolese staat heeft
de instituties voor micro-kredieten failliet laten gaan. De autoriteiten namen namelijk kredieten op bij deze instituties
zonder terug te betalen en zonder vervolging, want ze hebben zelf justitie in handen. Deze financiële bedrijven sluiten
dan en nemen zelfs het geld van de spaarders mee. Niemand kan een klacht indienen. Alleen de grote internationale
banken verzetten zich tegen deze situatie.
Wat is de rol van stichting Oogappel hierin?
Manieren bedenken om meer inkomsten te genereren, zodat het maandbedrag in overeenstemming komt met de
inkomsten per maand. Meebetalen aan de onderwijskosten van de kinderen, want dit is een echt een hoofdbreken voor
ASORA. De kinderen houden van leren en niemand van hen kan accepteren dat ze een jaar moeten overdoen.
Tenslotte
ASORA beschikt over veel arbeidskrachten. De kinderen die het vervolgonderwijs hebben afgemaakt, zijn zeer
overtuigd van het goede doel voor hun broertjes en ook voor henzelf, want de jeugd is vernietigd in Congo en toch is
dat de toekomst van de wereld.
ASORA bedankt en prijst het bestuur van stichting Oogappel voor hun inzet. De grote opoffering van Oogappel
bevestigt, dat men tijdens moeilijke momenten goede vrienden herkent (Afrikaanse uitdrukking).
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