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Mekaar helpe nietwaar? Hebt u ze ook? Goede voornemens. Misschien is het volgende waar u in 
2023 meer aan wil werken. “Vriendschap, liefde, broederschap, het zijn geen loze kreten. We leven 
echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten. Neen, we benne op de wereld om mekaar om 
mekaar om mekaar om mekaar te hellepe nietwaar?” (Tekst van een liedje uit de komische 
televisieserie het 't Schaep met de 5 pooten uit 1969). Bij OPA proberen we mekaar ook te helpen. 
Van waarde en betekenis zijn voor de medemens is waar het bij OPA om draait.  
 
Na 2021 ook goede resultaten in 2022: We kijken terug op een heel positief resultaat over 2022.  
Het beste resultaat in ons 45 jarig bestaan. Mede dankzij de vele Sneeker bedrijven, instellingen en 
scholen die OPA steunden met een abonnementsbijdrage voor het afhalen van papier en karton.  
En natuurlijk de inzet en samenwerking van de OPA vrijwilligers. De gunstige papierprijs hielp ook 
enorm. In 2022 kwamen 38 aanvragen binnen. Totale waarde van de uitgekeerde giften bedroeg 
meer dan 80.000 Euro. Voor humanitaire noodhulp werden kleinschalige projecten gesteund in 
Colombia, Panama, India, Malawi, Zambia, Bosnië, Roemenië en Polen. Daarnaast was er via diverse 
humanitair hulp organisaties financiële steun voor opvang van de bevolking van Oekraïne. Ruim 
50.000 Euro werd uitgekeerd in Sneek. Aan o.a. het Leger des Heils, Hospice de Kime, Stichting 
Present SWF, Avondvierdaagse, Stedelijk Muziekkorps, Fanfare CMV De Harmonie, Voetbal 
verenigingen ONS en SWZ, Volleybal Club Sneek, Bowlen voor mensen met een beperking en de 
Speeltuin Noordoosthoek. Daarnaast betaalde OPA de kosten voor de nieuwe geluidsinstallatie van 
de Martinkerk. Op www.opasneek.nl vindt u de projecten op de pagina “Goede Doelen”. 
 
2023 wordt uitdagend: Het nieuwe jaar staan we voor uitdagingen. De kosten voor het verwerken 
van het papier door OMRIN naar de eindgebruikers zijn meer dan verdubbeld. De papierprijs is in het 
laatste kwartaal van 2022 sterk gedaald. Op dit moment zijn de kosten gelijk aan de opbrengst van 
papier. Verdere daling van de papierprijs betekent negatieve inkomsten uit papier. OPA gaat dan 
betalen voor de vele bedrijven en particulieren die bij ons het karton en papier gratis storten.  
Wordt dit structureel dan zijn maatregelen nodig.  
 
Vrijwilligers gezocht: Net als bij vele stichtingen en verenigingen is het bij OPA ook steeds moeilijker 
om voldoende vrijwilligers te vinden. Het wordt lastiger om continu al onze ploegen te bemannen.  
We zoeken nu ook vrijwilligers via een advertentie op de vacaturebank op de website van Stipe.NL. 
Dit is onderdeel van de Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân. Spreekt van waarde en betekenis 
zijn voor de medemens u aan? Dan is vrijwilliger bij OPA misschien iets voor u. U kunt eens 
kennismaken met de werkzaamheden door een keertje vrijblijvend mee te rijden met onze 
instructeur of een keer meegaan met vrijwilligers op een route. Nieuwe vrijwilligers starten vaak 
eerst als reserve. Opgave kan via ons e-mail adres opasneek@gmail.com Informatie over OPA vindt u 
op onze website  www.opasneek.nl 
 
OPA is liefdewerk oud papier: Kunt u het nog meezingen? Opnieuw  uit 't Schaep met de 5 pooten: 
“Help de Spanjaard en de Turk die tussen ons bedrijven. Naastenliefde is de kurk waarop we allen 
drijven. Jaa, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar te hellepe 
niewaar”.  
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