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OPA samenwerkers bijeen in de Zuiderkerk. 
Wat voor gevoel krijgt u? Bij het zien van de beelden van het TV journaal? De oorlog, de ellende, de 
angst en het verdriet van kinderen, mannen en vrouwen. Onze medemensen. Of beelden van 
hongersnood ver weg en de gevolgen van natuurrampen. Misschien vraagt u zich dan af, ‘wat kan ik 
doen’? Christa Breure vertelde over wat zij doet. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de OPA 
samenwerkers. Dit keer met partner of introduce. In de Zuiderkerk waar het 45 jaar terug begon.  
 
Christa was uitgenodigd door OPA. Ze kwam met haar man helemaal uit Zeeland. Vertelde open over 
haar jeugdtrauma. En dat de Heer haar aansprak en haar de weg wees. Het was muisstil in de zaal.  
De rode draad in haar leven werd de hulp aan medemensen. Strijden tegen armoede en onrecht. 
Recht vanuit het hart. Een bewuste keuze. Christa is fondswerver voor ADRA Nederland.  
  
ADRA Nederland. 
De ADRA organisatie staat voor een wereld waarin elk kind, iedere man en elke vrouw eerlijke kansen 
krijgt en gelijke rechten heeft. ADRA Internationaal is actief in 118 landen. Vanuit Nederland werden 
in 2021 meer dan 20 projecten ondersteund. Het leven van meer dan 53.000 vrouwen mannen en 
kinderen werd hierdoor positief veranderd. In het afgelopen jaar ontving ADRA giften van OPA voor 
vier projecten. Op basis van ingediende aanvragen. Info over ADRA: www.adra.nl  
 
Terugblik laatste twee jaren. 
Na de presentatie door Christa Breure was het tijd voor een hapje en een drankje. Een heerlijk koud 
en warm buffet. Met een toetje. Even genieten en bijpraten. Gezellig met elkaar. ‘Heerlijk’ was het 
meest gehoorde woord. Dank aan koster Roelof Dijkstra voor de uitstekende service en gastvrijheid.  
Na het buffet werd door het bestuur teruggeblikt over de afgelopen twee jaren. Aan de hand van een 
PowerPoint presentatie. De organisatie is sinds 2020 veranderd op veel punten. Mooie en positieve 
resultaten zijn bereikt. Voor de presentatie hadden een aantal goede doelen een video gestuurd. 
Aangrijpend om te zien. Maar ook mooi om te weten hoe de inspanningen van OPA o.a. een positief 
effect hebben op het leven van veel kinderen en volwassen die in armoede leven. De focus van OPA 
blijft op de steun aan goede doelen. Sterk gericht op de medemens. Informatie over OPA vindt u op 
onze website: www.opasneek.nl  
 
42 aanvragen in 12 maanden. 
In de afgelopen 12 maanden ontving OPA 42 schriftelijke aanvragen van 30 verschillende goede 
doelen. Bij alle 42 aanvragen werd een gift verstrekt. 20 aanvragen vallen onder internationale 
humanitaire hulp en armoede bestrijding. Geografisch verdeeld over: Afrika (4x); Azië (2x); Oost 
Europa (11x); Zuid Amerika (3x). In Sneek waren er giften aan goede doelen. Waaronder: Speeltuin 
Noordoosthoek (duo kinderfietsen en een draaimolen); Leger Des Heils (Kerstpakketten en project 
aandacht voor bewoners AZC); Hospice De Kime (Hulpmiddelen, bedlampjes en een sta-op stoel); 
Muziek verenigingen CMV De Harmonie en het Stedelijk Muziekkorps (Beide voor het 100 jarig 
jubileum en aanschaf instrumenten); ONS Sneek (Project Multiskills, project voetballen voor AZC 
kinderen en aanschaf materialen); Voetbalclub SWZ (OPA als hoofdsponsor van het toernooi voor 
kinderen met een beperking); Korfbalvereniging “De Waterpoort” (Aanschaf korven voor de 
jeugdafdeling); Volleybalclub Sneek (Volleybal Clinics voor basisscholen); Avondvierdaagse;  

http://www.adra.nl/
http://www.opasneek.nl/


Stichting Present SWF (Kerstpakketten en project stimuleren van jeugd voor vrijwilligerswerk); 
Stichting met je Hartje Sneek (Activiteiten voor eenzame ouderen) PKN Sneek (Geluidsinstallatie 
Martinikerk). 
 
Een mijlpaal. 
In de jaren voor 2020 lagen de jaarlijkse giften van OPA aan goede doelen tussen 15.000 en 20.000 
Euro. De totale waarde van de 42 giften in de afgelopen 12 maanden bedraagt 100.000 Euro.  
Een heel mooi resultaat door inzet en samenwerking. Met deze bekendmaking werd de bijeenkomst 
in de Zuiderkerk onder applaus afgesloten. Met een tevreden gevoel. Een betere Wereld begint bij 
jezelf. Zoals bij Christa Breure. Recht vanuit het hart.  
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