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OPA: 45 jaar inzet en samenwerking voor goede doelen. 
OPA bestaat dit jaar 45 jaar waarvan 20 jaar als zelfstandige stichting. Het ontstaan van OPA komt 
voort uit de verbouwing van de Zuiderkerk in 1977 waarvan een deel werd bekostigd uit de 
opbrengsten van papier. Eén van de initiatiefnemers destijds was dominee Veenendaal. In de 
afgelopen 45 jaar is door de OPA vrijwilligers meer dan 30.000 Ton papier verzameld. In stortvolume 
komt dit overeen met 20.000 grote OMRIN containers met een totaal volume van 800.000 M3. Om 
een idee te krijgen van de hoeveel. Dit is gelijk aan een voetbalveld waar papier en karton is 
opgestapeld tot een hoogte van 120 meter, even hoog als de Achmea toren in Leeuwarden. OPA 
heeft over de 45 jaren meer dan een miljoen Euro aan goede doelen kunnen besteden. Dit was 
mogelijk dankzij de inzet en samenwerking van de honderden vrijwilligers die door al de jaren heen 
zich hebben ingezet voor de medemens. Maar ook dankzij de particulieren en bedrijven die het 
papier zelf brachten. Op dit moment bestaat de OPA organisatie uit 30 enthousiaste vrijwilligers. 
Door het nog steeds groeiend aantal klanten en natuurlijk verloop zijn we op zoek naar een aantal 
nieuwe collega’s. Het neemt wekelijks ongeveer 3 uren van uw tijd in beslag. Ook is er de 
mogelijkheid om als reserve me te doen waarbij u zo nu en dan invalt als iemand verhinderd is. 
Misschien iets voor u om op deze manier van waarde te zijn voor anderen? Praat eens met iemand 
die u kent en die bij OPA vrijwilliger is. Informatie over OPA is te vinden op de website van de PKN, 
onder “kerk naar buiten” en de website van OPA: www.opasneek.nl 
 

Giften 1e kwartaal 2022.   
In het 1e kwartaal werden 6 ingediende aanvragen behandeld. Alle aanvragers ontvingen een gift.  
Daarnaast is er een eerste bijdrage van 7.000 Euro overgemaakt verdeeld over GIRO555, “Max maakt 
mogelijk” en stichting ADRA voor de noodopvang van Oekraïners o.a. in Polen en Moldavië.   
Totaal werd in het eerste kwartaal ruim 16.000 Euro uitgekeerd aan goede doelen.  
Hieronder worden een aantal projecten toegelicht. 
 
Bosnië. 
OPA steunt in Bosnië een klein naaiatelier voor het creëren van banen voor vrouwen uit arme 
gezinnen en vrouwen die vanwege gezondheidstoestand niet aan werk kunnen komen.  
De maatschappelijke werkplek biedt de vrouwen een stukje extra inkomen en een plekje waar ze 
meetellen. Doel is om eigen inkomsten te genereren vanuit de verkoop van hun producten.  
  
Stichting Swistokaa actief in Malawi. 
De Stichting SwiStoKaa, deels opererend vanuit Sneek, is een initiatief van drie mensen die tijdens 
een rondreis in Malawi getroffen werden door de armoede, maar ook de mogelijkheden zagen om 
hier verbetering in te brengen. Malawi is één van de armste landen ter wereld. Men heeft in de 
afgelopen jaren de bouw van een eigen school gerealiseerd voor weeskinderen in Mangochi een stad 
met naar schatting 55.000 inwoners. De donatie van OPA wordt besteed aan buitenspeeltoestellen 
voor de ontspanning van de kinderen en uitbreiding en vervanging van schoolbankjes voor ongeveer 
200 kinderen. Deze worden gemaakt door de lokale timmerman. Dit soort kleinschalige projecten, 
waarbij we ook rechtstreeks in contact staan met de initiatiefnemers, past erg goed bij de doelstelling 
van OPA voor steun aan kinderen en volwassenen die in armoede leven. 
 

http://www.opasneek.nl/


Speeltuin Noordoosthoek in Sneek. 
Deze mooie speeltuin bevindt zich achter het gezondheidscentrum "It Noard" aan de Dr. Kuyperlaan. 
Het bestuur van de stichting had een aanvraag ingediend voor de aanschaf van een aantal duo 
fietsen. Dit om de toegankelijkheid voor kinderen met een beperking te verbeteren.  
We ontvingen het van het bestuur het volgende bericht. “Wij willen het bestuur en alle vrijwilligers 
van O.P.A. heel hartelijk bedanken voor de donatie voor de Stichting Speeltuin Noordoosthoek.  
Hier zijn wij als bestuur heel erg blij mee !!! Wij vinden het buiten spelen erg belangrijk. In onze 
speeltuin is dat mogelijk voor alle kinderen uit Sneek. Wij zijn bezig met plannen voor samenspeel-
dagen voor kinderen en mindervalide kinderen. De daarvoor noodzakelijke speelmiddelen zoals duo-
skelters en duo-fietsjes kunnen wij nu aanschaffen evenals een voor gehandicapten aangepaste 
schommel. Dankzij uw gift kunnen we deze plannen verder uitwerken”.  
 

     
Speeltuin Noordoosthoek in Sneek         Weeskinderen uit Malawi  

 
Overige lokale aanvragen. 
Het Stedelijk Muziekkorps Sneek, opgericht in 1922, ontving een donatie voor festiviteiten van het 
100-jarig jubileum dit jaar. SBV (Stichting Bevordering Verkeerseducatie) ontving een bijdrage voor 
het organiseren van een seniorenmarkt verkeersveiligheid. De laatste aanvraag vermeldt: “Vanuit de 
gemeente SWF kwam de wens naar voren om iets te doen richting de senioren ten aanzien van 
verkeersveiligheid. Insteek is de senioren zo breed mogelijk te informeren over mobiliteit en veilige 
verkeersdeelname. Dit gebeurt aan de hand van workshops, stands en lezingen op donderdag 12 mei 
van 11:00 – 17:00 in en rondom de veemarkthal in Sneek”. 
 
OPA-BVR terrein met videobewaking. 
OPA wil duurzaam werken. Zo is het aantal gereden km-ers met onze bestelbussen  gereduceerd met 
meer dan 50% door efficiëntere en kortere routes. Door regelmatige inspecties wordt vervuiling uit 
de OMRIN containers verwijderd voordat het vervoerd wordt naar de eindgebruiker. Helaas komen 
we nog vaak te veel vervuiling tegen. Om hiervoor bezoekers van het OPA-BVR terrein af te 
schrikken, en daar waar mogelijk aan te spreken, is het terrein sinds kort voorzien van 
videobewaking. We hopen dat dit verder zal bijdragen tot minder vervuiling.  
 
OPA gaat door.  
Dank aan al onze klanten die met een financiële abonnementsbijdrage ons steunen en helpen om de 
doelstelling van OPA blijvend te realiseren. De OPA vrijwilligers zetten zich met veel plezier in voor 
goede doelen met de focus op de medemens, dichtbij maar ook veraf. Van waarde zijn voor een 
ander is waar het bij OPA om draait. 
 
Peter Lichthart 
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