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OPA ook goed op weg in het tweede kwartaal 2021.
De maanden april, mei en juni zijn naar tevredenheid verlopen. Per maand werd er tussen de 50
en 70 Ton oud papier en karton verzameld in de OMRIN containers. Dit is meer dan verwacht en
zelfs meer dan in 2020 over dezelfde periode. Toen verzamelden we ook nog het papier uit de
kliko’s in de Zwettewijk. De prijs van oud papier en karton is op dit moment hoger dan de experts
verwacht hadden. De markt en met name de ontwikkeling van de oud papierprijs blijft
onvoorspelbaar. Daarom houden we ook rekening met een daling. Goed nieuws is dat het aantal
OPA klanten dat voor een abonnement kiest nog steeds gestaag groeit. En dat geeft zekerheid
over voldoende inkomsten.
Tweede bestelbus nu ook vervangen.
Na lang zoeken hebben we, na de vervanging van de eerste bus, ook een mooie bestelbus
gevonden als vervanger voor de tweede bus. Na de oplevering en belettering nieuwe stijl wordt
deze in gebruik genomen. Deze Peugeot Boxer heeft een camera aan de achterzijde en dat is
handig en verhoogt ook de veiligheid. Begin juli rijden er dan twee witte bussen rond in Sneek.
De nieuwe belettering zorgt voor goede herkenbaarheid en promotie. We verwachten dat we met
de twee nieuwe bussen minimaal weer vijf jaar vooruit kunnen.
Giften 2e kwartaal 2021.
In het 2e kwartaal van 2021 zijn door het bestuur 17 goede doelen geselecteerd voor het
toekennen van een gift. De meeste zijn inmiddels uitgekeerd. Nieuw is dat we stapsgewijs aan
bestaande en nieuwe goede doelen vragen om een aanvraag in te dienen voor een specifiek
project of activiteit met informatie over het doel, een korte omschrijving en de financiën.
Hierdoor krijgen we beter inzicht in het resultaat van de inspanningen van al onze vrijwilligers en
de bijdrage van onze klanten. Belangrijk is dat een toegekende gift met name op korte termijn tot
een gunstig resultaat leidt.
Nieuwe goede doelen.
We zijn regelmatig op zoek naar kleinschalige projecten. In het 2e kwartaal hebben we een nieuw
goed doel toegevoegd aan het totaal overzicht. Dit is Volunteers in Colombia:
https://volunteersincolombia.com . Initiatiefnemer is Andrea Gonzales Duarte. We hebben direct
contact met haar o.a. over de aanvraag die zij heeft ingediend bij OPA. Andrea is Colombiaanse.
Maar ze groeide op bij haar adoptie ouders in IJlst. Drie jaar geleden vestigde ze zich in de stad
Medellín in haar geboorteland. Met haar stichting probeert zich staande te houden in een land dat
wordt geteisterd door onrust. Het doel van de stichting is om meisjes en vrouwen tussen de 7 en
25 jaar te empoweren die zijn achtergesteld als gevolg van armoede, (seksueel) geweld en
drugsmisbruik en ze handvatten te bieden om hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te verbeteren.
Hierdoor komen ze sterker in de maatschappij te staan en kunnen ze weloverwogen levenskeuzes
maken en voelen ze zich gemotiveerd om te werken aan een betere toekomst. Met een gift
steunen we dit keer een project voor sociale en emotionele vaardigheidstrainingen voor meisjes
en vrouwen. Dit soort kleinschalige goede doelen past erg goed bij het beleid van OPA waarbij de
focus gericht is op de steun aan de medemens.
Namens het OPA bestuur,
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