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OPA Henk ut Sneek. 
Er liep een voorbijganger langs het OPA terrein, een man van rond de pensioengerechtigde leeftijd. 
Hij bleef even staan en liep vervolgens het terrein op. “Inzet en samenwerking foar goeie doelen 
staat op die bussen. Wat doet un OPA vrijwilliger eigeluks”? Duidelijk was te horen dat de man het 
Sneeker dialect sprak. “Ik sal út jou even utlégge”, antwoorde ik daarom in het Sneekers. “Late wu de 
OPA vrijwilliger foar út gemak Henk noeme. Henk zet zich wekelijks un paar uur in foar de 
medemens. Dat doet hij deur papier op te halen bij onze klanten. Dat levert OPA geld op. Hij fient út 
altiet gesellig. Út is un wekelijks uitje foar hem. Henk hoed niet naar de sportskoal, seit ie, want met 
ut ophalen fan papier krijt hij sien wekelijkse porsie beweging. “En ok nog gratis”! Op de route, 
samen met collega Henk, komt hij altied un soad leuke mensen tegen. “Wat héve wij un mooie route 
deur út centrum”, zijt Henk faak. En na út eerste deel nimt hij samen met sien maat un lekker bakje 
koffie met un grauw stuk koeke. Dat doen ze met meerdere Henken, want die doen teugeliek un 
andere route. “Dat is altied heel gesellig met elkaar“. Henk werkt ok met aan un duursame 
samenleving. Ut papier dat hij ophaalt wurdt opnij brûkt. Henk is dus onderdeel fan de logistiek fan 
de sirkulaire samenleving. Hij praat met trots un soad over OPA. “OPA het ok un sociale functie”, fient 
hij. “Met elkaar goeie dingen doen foar de andere mensen die út niet su goed héve fient Henk 
belangriek. Ik bin heel blij dat ik bij OPA mien steentsje mag bijdrage en vanut mien geloaf wat ken 
betekene foar onze naaste”. Nou meneer dat is in ut kort wat un OPA vrijwilliger doet. Wij soeke nog 
un paar nieuwe Henken. Is vrijwilliger bij OPA miskien ok wat foar jou?”, zei ik tegen de man. Je 
kenne ok eerst un paar keer vrijblijvend met gaan om te kieken of út wat voor je is. En beginne as 
invaller ken ók. “Ut liekt mij wel wat, maar ik mut ut eerst even met mien vrouw beprate” was zijn 
antwoord. “Dat is best. Kiek even op onze website dêr staat alle informatie en de contact gegevens 
op”. De man bedankte mij voor de uitleg en vervolgde goed gehumeurd zijn wandeling.  
 
Giften 2e kwartaal 2022. 
Ook in het 2e kwartaal steunde OPA de bevolking van Oekraïne. Nu via Artsen Zonder Grenzen en het 
Rode Kruis. Totaal werd over het 1e en 2e kwartaal 11.000 Euro overgemaakt naar Internationale 
humanitaire hulp organisaties. Alle overige in het 2e kwartaal binnengekomen aanvragen werden 
gehonoreerd op basis van het aangevraagde budget. In navolging van het Stedelijk Muziek Korps was 
er een aanvraag van het Fanfareorkest CMW De Harmonie voor de aanschaf van drie nieuwe 
trompetten. Beide Sneeker muziekverenigingen bestaan dit jaar 100 jaar. World Servants Zuiderkerk 
ontving een gift voor de aanstaande reis in augustus naar Sierra Leone. Tijdens de reis zullen zij 3 
klaslokalen bouwen in Maforki. De Hospice De Kime, een gastvrije plek voor mensen die terminaal 
ziek zijn, kwam met een aanvraag voor de aanschaf van twee bed-sensorssystemen. Dit is voor 
gebruik bij terminaal zieke gasten met dementie- onrust of valgevaar. OPA vergoed de kosten. 
Stichting Present SWF slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die 
daarmee geholpen kunnen worden. We ontvingen van hen een aanvraag voor project “Jong 
Maatschappelijk Betrokken”. Het doel van het project is om jongeren, scholieren van basisscholen, te 
stimuleren en de kans te geven om hun medemens te helpen. Men heeft uit eerdere ervaringen 
verrassende resultaten gezien. De aanvraag vermeldt: “Het enthousiasme van met name de 
basisschoolkinderen is ontroerend. Een verrassend neveneffect is, dat ouders en leerkrachten 
worden aangestoken door dit enthousiasme”. Dit is weer een mooi voorbeeld van een lokaal initiatief 
dat heel goed aansluit bij de doelstelling van OPA.  



Binnen de categorie internationale noodhulp werd een donatie gedaan aan Stichting Children Relief 
voor de steun aan twee kleuterscholen in Roemenië. Deze stichting ontving eerder steun in 2021. Op 
de OPA website wordt de informatie over projecten regelmatig bijgewerkt onder “Goede Doelen”. 
 
Resultaten blijven goed. 
De uitkomst van de inzet en samenwerking van de OPA vrijwilligers stemt tot tevredenheid. Door de 
nieuwe opzet van aanvragen krijgen we beter inzicht in de resultaten van onze gezamenlijke 
inspanningen. Dank aan al onze betalende klanten. Maar ook aan bedrijven en particulieren die het 
papier bij ons storten in de OMRIN containers. In de maand mei werd 66 Ton papier en karton 
verzameld, tot nu toe de hoogste maandopbrengst in 2022. De marktprijs voor oud papier en karton 
is nog steeds hoog. Alle inkomsten uit abonnementen konden daarom volledig gebruikt worden voor 
giften aan goede doelen. De reserves voor toekomstige aanvragen, investeringen en financiële 
verplichtingen naar OMRIN zijn nu op een goed niveau. Er kunnen over 2022 nog steeds aanvragen 
ingediend worden. Daarom gaan we door met de promotie van OPA naar nieuwe goede doelen.  
 
OPA, een manier van geloven door te doen. 
 

   
 
“Inzet en samenwerking voor goede doelen” is onze slogan om anderen duidelijk te maken wat het 
doel is van de OPA organisatie. Door letterlijk de handen uit de mouwen te steken reikt iedere OPA 
vrijwilliger een uitgestoken hand uit naar een medemens dichtbij of veraf. Soms betreft het een kind 
in nood of iemand die in armoede leeft en soms is het een organisatie dichtbij die zich richt op de 
medemens.   
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