Stichting Oogappel
Ieder kind verdient het om iemands oogappel zijn

JAARVERSLAG 2020
Het jaar 2020 werd gedomineerd door corona. Ineens stond de wereld op zijn kop. Een virus dat
de mensheid in zijn greep houdt. Nog nooit eerder bij de huidige generatie voorgekomen in
Nederland. Wel in de Democratische Republiek Congo. Eerst het Ebola-virus en dan nu ineens
het Covid-19-virus.
Wat deed Covid-19-virus met ons?
Ineens hadden we een gemeenschappelijk gevoel tegen een vijand, die ons met de dood
begreigt. Het rijke Nederland en het arme Congo. Alles werd uit de kast getrokken om het
Covid-19 virus in bedwang te krijgen. Grenzen werden gesloten. Lockdowns werden ingevoerd.
Kinderen konden niet meer naar school. Voedsel werd gehamsterd. De prijs van voedsel schoot
omhoog vanwege schaarste. In Congo vele malen lastiger doordat veel eten wordt
geïmporteerd uit de buurlanden.
Hoe verliep de samenwerking?
Wat voor het bestuur van Oogappel een uitwerking moest worden van een aangepast beleid
voor de toekomst. En wat een jaar van herbezinning moest worden om de vraag voor onszelf te
beantwoorden tot hoe lang wij als stichting in deze vorm onze oogappels kunnen blijven
steunen, werd een jaar van veel communiceren op afstand via Teams en Wattsapp. De eindjes
aan elkaar knopen. Creatief denken. Andere wegen bewandelen om onze doelen te behalen.
Wat had dit voor gevolgen?
Stichting Oogappel moest alles op alles zetten om in 2020 de financiële steun aan onze
kinderen in Bukavu (Oost-Congo) te kunnen garanderen. Liepen we in 2019 al tegen
fluctuerende voedselprijzen aan. Door het sluiten van de grenzen en de lockdowns werd dit
probleem alleen maar nijpender. We verminderden het
aantal betalingen en we maakten hogere bedragen per keer over. Daardoor kon onze
partnerorganisatie in Congo grotere hoeveelheden inkopen en lagere voedselprijzen bedingen
op de markt.
Wat kon het bestuur van Oogappel nog meer doen?
We konden nog steeds fondsen werven binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zwolle.
Het stampotbuffet werd ontbijtactie. De dienstenveiling kon digitaal doorgaan. De rommelmarkt
viel helaas uit. (Teveel risico op besmetting door corona). De oliebollenactie kon eind december
gelukkig wel doorgaan. Samen konden we met andere goede doelen toch nog geld ophalen
voor ondere andere onze Oogappels. De basiszorg (een thuis voor kinderen, eten en naar
school gaan) bleef daardoor gewaarborgd.
Hoe ziet de toekomst van stichting Oogappel eruit?
Het huidige budget biedt niet veel ruimte om de vaste kosten te dekken. Door de corona mist
stichting Oogappel nog steeds een substantiële bron van inkomsten.
Wij verwachten daarom dat we de komende jaren genoodzaakt zijn om de ondersteuning
definitief te moeten stoppen.
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