JAARVERSLAG 2019
Het jaar 2019 was een overgangsjaar naar een aangepast beleid. Het was het jaar van
herbezinning om te kijken tot hoe lang wij als stichting in deze vorm de kinderen "onze
oogappels" in Congo kunnen blijven steunen.
Met de wetenschap van nu in Coronatijd en met een wereldwijde recessie op de loer weet
het bestuur dat stichting Oogappel na een lastig jaar in 2019 alle zeilen bij moet zetten om in
2020 de financiële steun aan onze kinderen in het tehuis te kunnen garanderen. Op dit
moment steunen wij 12 kinderen. Daarvan zit er 1 op de basisschool en zitten er 11 op de
middelbare school
In 2019 liepen we al tegen fluctuerende voedselprijzen aan. Dit noopte ons ertoe om het
aantal betalingen te verminderen en de hoogte van het bedrag naar boven bij te stellen.
Door het kopen van grotere hoeveelheden scheelt dit om lagere voedselprijzen te bedingen
op de markt.
Ook werd nog eens kritisch gekeken naar het aantal kinderen dat 18 jaar en ouder is. Zij
hebben veelal hun opleiding afgerond en kunnen aan het arbeidsproces deelnemen en
brood op de plank brengen. We realiseren ons als bestuur dat de banen in Bukavu niet voor
het oprapen ligt, maar proberen de zelfredzaamheid en ondernemerschap te stimuleren.
Vanaf het jaar 2000 is stichting Oogappel actief in Oost-Congo. In stad Bukavu ondersteunt
stichting Oogappel nog steeds kinderen, die het moeilijk hebben. Wat toen begon als een
kleinschalig initiatief, groeide uiteindelijk uit tot een thuis voor kinderen, die een dak boven
hun hoofd hebben, te eten krijgen en naar school gaan. Basiszorg die ieder kind nodig heeft
om zich te kunnen ontwikkelen. Deze basiszorg bleef ook in 2019 gewaarborgd.
Het bestuur van Oogappel realiseert zich nogmaals dat het huidige budget niet veel ruimte
biedt om de vaste kosten te dekken. Alhoewel 2019 een succesvol jaar was met
fondswerving via de Goede Doelen Maaltijd (1e kwartaal),
de rommelmarkt (2e kwartaal), dienstenveiling (3e kwartaal) en de oliebollenactie (4e
kwartaal) weten we dat het organiseren van deze evenementen in Coronatijd moeilijk is. De
rommelmarkt bijvoorbeeld is in 2020 afgelast. Hierdoor mist stichting Oogappel een
substantiële bron van inkomsten.
Deze zorgwekkende situatie heeft ervoor gezorgd dat het bestuur van stichting Oogappel
besloten heeft om de te stoppen zodra alle kinderen die wij steunen 18 jaar zijn geworden.
Wij verwachten dat binnen nu en 5 jaar de ondersteuning wordt beëindigd.
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