JAARVERSLAG 2021
Toen stichting Oogappel in 2000 werd opgericht door Hans en Paulien Post was het een droom
om de kinderen van stichting Asora in Bukavu een betere toekomst te geven. Een kleinschalig
initiatief. Een thuis voor kinderen, die een dak bovenhun hoofd hebben, te eten krijgen en naar
school gaan. Basiszorg die ieder kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen.
In het oosten van DR Congo was net een burgeroorlog geweest. Het land was bezig om na een
periode van chaos, verkrachting en geweld weer op te krabbelen. Met vrienden en kennissen
van Hans en Paulien werd na een periode met een werkgroep een officieel
samenwerkingsverband gezocht: stichting Oogappel. Hierdoor konden subsidies worden
aangevraagd om een huis te kopen om kinderen een dak boven hun hoofd te geven. Een plek
om te slapen. Een keuken om eten te koken en een vaste plek om groot te worden en naar
school te gaan.
Inmiddels zijn we meer dan 20 jaar verder. Er zijn mooie resultaten geboekt. Kinderen gingen
naar school en kregen een beroepsopleiding. Jongens kregen toegang tot een beroep als
bijvoorbeeld automonteur. Meisjes tot een naaiatelier. Daar zijn we als stichting Oogappel best
trots op.
Niet alles ging altijd makkelijk. We hebben heel wat hobbels moeten overwinnen. Allereerst de
communicatie. De gangbare taal is Frans. Dit komt doordat DR Congo een voormalige
Belgische kolonie is. Om elkaar goed te begrijpen was in het Frans te communiceren belangrijk.
Eerst per e-mail bij het internetcafé. Later via Wattsapp met de smartphone.
Verder het overboeken van het geld naar DR Congo. Dit ging oorspronkelijk via het
Grenswisselkantoor. Toen dit van de een op andere dag niet meer kon, moesten we ineens op
zoek naar een alternatief. Het bleek ook mogelijk bankrekeningnummer in Congo te openen.
Vanaf dat moment konden we via een bankoverschrijving naar een van achter de computer
thuis geld overmaken naar Bukavu. De bank kosten waren ineens zichtbaar en gingen ten
koste van het bedrag voor onze Oogappels
Tot slot werd 2021 nog gedomineerd door corona. Een virus dat de mensheid al bijna 2 jaar
lang in zijn greep hield. In de DR Congo was men wel wat gewend:. het Ebolavirus. En dan nu
ineens Covid-19.
We hadden een gemeenschappelijk gevoel tegen een vijand die ons met de dood begreigt. Het
rijke Nederland. Het arme Congo. Alles werd uit de kast getrokken om het covid-19 virus in
bedwang te krijgen. Grenzen werden gesloten. Lockdown ingesteld. Mondkapjes verplicht.
Bijj het bestuur van stichting Oogappel ontstond de vraag: hoe lang wij als stichting nog
doorgaan? Het bestuur van stichting Oogappel moest alle zeilen bijzetten om ook in
2021 de financiële steun aan onze kinderen in het tehuis te kunnen garanderen. Door samen te
werken met andere goede doelen lukte het wonder boven wonder. Toch heeft bestuur van
stichting Oogappel besloten om de te stoppen per 1-1-2023.

We willen daarom iedereen die ons vanaf 2000 heeft gesteund bedanken voor de financiële
steun, maar ook morele steun. We hebben door de jaren heen gemerkt dat deze steun ons
geholpen heeft om het zo lang vol te houden
Namens het bestuur van stichting Oogappel
Henk Schutte
Voorzitter l
Marian Sluiter

