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2017 stond in het teken van samen werken. In het verleden organiseerde Stichting
Oogappel alleen acties om de projecten te financieren. Dit trok een zware wissel op het
bestuur. Afgelopen jaar werd daarom meer en meer de samenwerking gezocht met andere
stichtingen en organisaties, die gezamenlijk willen optrekken bij de fondswerving.
De grote voordelen van deze samenwerking is het delen van kennis en het opzetten van
grotere acties. Samen met 8 goede doelen een mooi bedrag ophalen voor onder andere
stichting Oogappel met de Goede Doelen Maaltijd. Met de opbrengst konden we weer
investeren in onze Oogappels. Op dit moment gaat er 3 kinderen naar de lagere school en
10 naar de middelbare school. Inmiddels zijn er 6 afgestudeerd. Het investeren in scholing
zorgt ervoor dat onze Oogappels een betere startkwalificatie krijgen en een grotere kans op
een betere toekomst. Daarnaast voorkomt het dat kinderen op straat belanden en
straatkinderen worden of in de mijnen moeten werken.
Samenwerken leidt ook tot nieuwe inzichten. Een mooi voorbeeld is de jaarlijkse
rommelmarkt. Jaren geleden is stichting Oogappel gestart op de parkeerplaats bij de
Zuiderhof (Zwolle-Zuid). In de loop van 2017 werd besloten om de rommelmarkt anders te
gaan opzetten en te verhuizen naar de Verrijzeniskerk in Holtenbroek (Zwolle-Noord).
Een derde samenwerkingsverband was de oliebollenactie eind 2017. Door de
oliebollenverkoop boorde Stichting Oogappel nieuwe inkomstenbronnen aan.
Het belangrijkste samenwerkingproject blijdt ons kinderproject van onze partner organisatie
Asora te Bukavu. Dit gedeelte van Afrika wordt nog steeds geteisterd door armoede en
bendes. Het gevolg is dat eigen voedsel verbouwen lastig is voor de inwoners van
Oost-Congo. Er gaan geen dagen voorbij dat er te weinig te eten is. Een hoge dollarkoers
maakt de schaarse voedselvoorziening bovendien duur. Kinderen raken steeds meer
ondervoed. Armoede zorgt er mede voor dat ouders het schoolgeld niet meer kunnen
betalen.
Stichting Oogappel staat daarom op het cruciale punt om met doelgerichte acties en meer
samenwerking meer inkomsten te verwerven om de projecten volledig te kunnen steunen.
Een hogere dollar, hogere voedselprijzen en meer kinderen, die met honger naar bed in
Congo leggen enorm veel druk op de begroting, omdat het bestuur daar geen directe invloed
op heeft. In 2018 wil het bestuur ervoor zorgen dat de financiële steun verbetert. Met
samenwerken moeten de inkomsten en daarmee de begroting solider worden.
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