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VOORWOORD 

Het doel van dit jaarverslag is tweeledig: in het eerste deel introduceren we de stichting Bridge to Light en 

geven we aan op welke manier we verbonden zijn aan het werk in Ethiopië. We informeren waar we voor 

staan, op welke wijze we georganiseerd zijn en wat onze plannen zijn met de stichting. We hebben dit 

vastgelegd in een beleidsplan en hebben dit integraal onderdeel gemaakt van het jaarverslag, zodat we het 

jaarlijks kunnen herzien en actualiseren.  

Daarnaast geven we u in het tweede deel een overzicht van wat we in 2014 gedaan hebben en hoe we de 

financiën verantwoorden. In het jaaroverzicht vindt u een beknopt overzicht van organisatorische wijzigingen, 

belangrijke bestuursbeslissingen, activiteiten en een verwijzing naar waar u meer informatie kunt vinden over 

de stand van zaken in Ethiopië. De financiële verantwoording geeft inzicht in de huidige financiële positie van 

de stichting. 

 

Veenendaal, mei 2015, 

Bestuur Stichting Bridge to Light 
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BELEIDSPLAN  
 

OVER STICHTING BRIDGE TO LIGHT 

Stichting Bridge to Light zet zich in voor de verbetering van levens van kansarme kinderen en volwassenen in 

Noord-Ethiopië. De stichting is in 2005 opgericht toen Catharina (Karin) van den Bosch, die al enkele jaren in 

Ethiopië werkte, door de lokale overheid werd gevraagd om in de plaats Shire een kinderdorp op te zetten. Dit 

dorp kreeg de betekenisvolle naam Grace Village. 

Om de doelstelling van de stichting te realiseren zijn fondsen noodzakelijk. Bridge to Light organiseert acties, 

werft donateurs, geeft voorlichting en maakt mensen enthousiast zich in te zetten om het werk in Ethiopië te 

ondersteunen. Door te werken met vrijwilligers, en een netwerk van sponsors voor praktische zaken op te 

bouwen, worden de kosten in Nederland minimaal gehouden. Uw donaties komen volledig ten goede aan de 

projecten in Ethiopië.  

Stichting Bridge to Light is ingeschreven bij de KvK onder nr. 301 97 708. De stichting voert het ANBI-keurmerk. 

Dat betekent dat uw donaties aan Stichting Bridge To Light onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. 

Hierover kunt u meer lezen op onze website: www.bridgetolight.nl.  

OVER GRACE VILLAGE 

Grace Village is een kinderdorp in het noorden van Ethiopië, 100 km van de grens met Eritrea en ligt in de 

provincie Tigray. Het bevindt zich op een terrein van 26 ha en biedt huisvesting aan weeskinderen die in 

groepsverband wonen. Op het terrein zijn verder een lagere school, een multifunctionele (recreatie)ruimte, 

waterbassins en een kantoor en woningen voor de leiding gerealiseerd. De Ethiopische organisatie Abraham’s 

Oasis is verantwoordelijk voor het operationeel bestuur van het kinderdorp. 

Inmiddels biedt Grace Village ruimte voor 65 weeskinderen die een liefdevol thuis ervaren en begeleid worden 

in geestelijke vorming, goed onderwijs, gezonde voeding en medische begeleiding. Overheidsregels bepalen 

dat de organisatie zich blijft inzetten voor hereniging van deze kinderen met hun familie. Door middel van ons 

kindsponsorprogramma worden ook kinderen op het lokale platteland geholpen om uit de armoede te 

ontsnappen en een hoopvolle toekomst op te bouwen.  

WELKE ZORG BIEDEN WE? 

Het doel van de zorg voor de kinderen in Grace Village is het bieden van huisvesting, voeding, onderwijs, 

hygiëne en gezondheid. De kinderen wonen binnen de gemeenschap in woningen waar zij zoveel mogelijk als 

familie samenleven en liefdevol worden verzorgd. Er wordt aandacht geschonken aan goede en gevarieerde 

voeding, lichamelijke verzorging en psychologische begeleiding van de kinderen.  

Alle kinderen gaan naar school toe. Voor de kleinsten is er kleuteronderwijs. Vanaf hun zesde jaar volgen de 

kinderen onderwijs op scholen in Shire, doordat de kinderen hele dagen naar school gaan behalen zij goede 

resultaten. Vanaf de tiende klas wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar wonen en werken in de lokale 

samenleving. Sommige kinderen mogen na de middelbare school een vervolgstudie volgen.  

http://www.bridgetolight.nl/
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Op het terrein van Grace Village worden groenten verbouwd en is er vee voor eigen gebruik. De oude kinderen 

worden gestimuleerd om mee te helpen in deze projecten en zo te leren hoe het is om ondernemend bezig te 

zijn en te zorgen voor inkomsten.  

FONDSENBEHEER 

Stichting Bridge to Light werft op verschillende manieren fondsen. Meer informatie en een actueel overzicht 

van deze fondsenwervingsactiviteiten is te vinden op de website. De belangrijkste wijzen waarop financiële 

inkomsten worden gegenereerd zijn:  

 Kindsponsoring 

 Donaties 

 Legaat of erfstelling 

 Website-sponsoring 

 Acties derden 

Het doel is vanzelfsprekend om deze fondsen zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan het werk in 

Ethiopië. De fondsen worden besteed aan structurele ondersteuning van Abraham’s Oasis, budget ten behoeve 

van specifieke projecten, verzekeringen ten behoeve van Karin van den Bosch en kosten die direct gerelateerd 

zijn aan het werk in Ethiopië. Daarnaast is het niet te voorkomen dat de Stichting Bridge to Light zelf ook kosten 

maakt ten behoeve van eigen fondsenwerving en overige indirecte kosten. Een uitgebreide specificatie van de 

besteding van de fondsen is te vinden in de financiële verantwoording in dit jaarverslag.  

PLANNEN VOOR 2015-2016 

In 2013 is ingezet op een proces van positiebepaling, heroriëntering en professionalisering van de Stichting 

Bridge to Light. In het jaaroverzicht is meer te lezen over de aspecten die in het kader van dit traject in 2014 

behandeld zijn. Het bestuur wil dit proces in 2015 en 2016 doorzetten 

op de volgende specifieke punten: 

- Formuleren afspraken, opstellen beleidskader en formaliseren 

contracten tussen Bridge to Light en Abraham’s Oasis. 

- Herzien interne positie in de vorm van doelstellingen en visie. 

Deze uiten zich onder andere in statuten, huishoudelijk 

reglement en diverse PR middelen. 

- Actualiseren huisstijl en PR middelen. 

- Stabiliseren en uitbreiden fondsenwerving.  

  

http://bridgetolight.nl/index.php/sponsoring/kindsponsoring
http://bridgetolight.nl/index.php/sponsoring/worddonateur
http://bridgetolight.nl/index.php/sponsoring/legaatoferfstelling
http://bridgetolight.nl/index.php/sponsoring/website-sponsoring
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JAAROVERZICHT  

Dit hoofdstuk beschrijft in een samenvattend overzicht de belangrijkste gebeurtenissen op verschillende 

aspecten in het jaar 2014.  

ABRAHAM’S OASIS 

In 2014 zijn veel onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de 

gebouwen in Grace Village. Vanuit Nederland is door een speciaal 

actiecomité een container gevuld met meubilair naar Ethiopië 

verzonden. In de zomer trok een windhoos een spoor van schades 

over het terrein van Grace Village, maar gelukkig bleef persoonlijk 

letsel bespaard. Diverse nieuwe kinderen hebben in de loop van het 

jaar in Grace Village een veilig thuis mogen vinden. 

Nieuw overheidsbeleid heeft de regelgeving rondom familiehereniging aangescherpt, Abraham’s Oasis heeft 

voor alle kinderen de mogelijkheden onderzocht. Een ontwikkeling waar we achter staan, maar die wel een 

emotionele periode tot gevolg had – veel kinderen hebben Grace Village inmiddels verlaten en zijn met hun 

familie herenigd. Deze kinderen worden in de komende periode van drie jaar nog door het team van Abraham’s 

Oasis ondersteund en gevolgd in hun ontwikkeling. Ook zijn er pleegzorghuizen in Shire opgestart waar 

kinderen die voor familiehereniging in aanmerking komen kunnen wennen en de drempel voor contact met 

familie lager ligt.  

Voor een totaaloverzicht van de activiteiten en belangrijke gebeurtenissen in Ethiopië verwijzen wij naar de 

nieuwsbrieven die te vinden zijn op www.bridgetolight.nl.  

ORGANISATIE EN BESTUURSBESLUITEN 

- In 2014 is Ton Bisschop als algemeen bestuurslid toegetreden tot het bestuur van Bridge to Light. Ton 

zal zich naast algemene zaken bezig gaan houden met het geven van voorlichting en het coördineren 

van fondsenwervende activiteiten. 

- Organisatorisch zet het bestuur in op verdere professionalisering. In dit kader is bijvoorbeeld gewerkt 

aan een jaarplanning en een financiële planning. Ook is in 2014 het format voor het jaarverslag 

uitgewerkt. 

- Er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld, inclusief logo en publicatiemateriaal, deze zal in 2015 worden 

gepubliceerd.  

- Bridge to Light heeft haar lidmaatschap van de zendings organisatie EZA opgezegd.  

- We maken jaarlijks een betaalschema om de geldstromen die AO kan verwachten inzichtelijk te 

maken. 

  

http://www.bridgetolight.nl/
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KINDSPONSORING 

- Een aantal trouwe sponsoren laat ons weten tot hun spijt de financiële bijdrage te moeten stopzetten. 

In totaal 4 sponsors stoppen, ze ondersteunden gezamenlijk 7 kinderen.  

- Aan de andere kant hebben we in 2014 ook nieuwe sponsoren en donateurs mogen verwelkomen. In 

totaal 9 nieuwe sponsors voor ondersteuning van een kindje.  

- Op de wachtlijst staan medio maart 2015 nog kinderen die een sponsor zoeken, dus nieuwe donateurs 

zijn welkom.  

- Een nieuw sponsorprotocol is vastgesteld en gecommuniceerd met de sponsors.  

ACTIVITEITEN  

- In het voorjaar is een container vol met goederen naar Ethiopië verzonden. Een aantal vrijwilligers 

heeft dit georganiseerd en een aantal bedrijven hebben het volledig gesponsord.  

- In het najaar heeft een vrijwilliger eigenhandig groot onderhoud uitgevoerd aan de huisjes in Grace 

Village. De fondsen voor dit project zijn door deze vrijwilliger in de loop van het jaar verzameld vanuit 

zijn eigen netwerk.  

- Bridge to Light heeft presentaties gegeven in diverse kerkelijke gemeentes verspreid in het land. De 

vorm varieerde van een bijdrage in de kinderkerk tot de complete invulling van een jeugddienst. 

Resultaat van deze acties zijn diverse giften en nieuwe sponsors of donateurs, waar we erg dankbaar 

voor zijn. 

- In 2014 stonden we twee keer op markten, de Zomermarkt in Zoelen en de Ossenmarkt in 

Veenendaal. Hoewel de opbrengsten voor de kas tegenvielen hebben we wel kunnen werken aan 

onze naamsbekendheid. We willen hier een traditie van maken die we in 2015 en verder willen 

doorzetten, maar we zijn wel op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons hier bij willen helpen.  
Voor een meer specifieke toelichting op bovenstaande activiteiten verwijzen wij naar de nieuwsbrieven die te 

vinden zijn op www.bridgetolight.nl. Op elke nieuwsbrief is een kader te vinden waarin acties en activiteiten 

van Bridge to Light worden toegelicht.  

  

http://www.bridgetolight.nl/
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FINANCIËLE VERANTWOORDING  

GRONDSLAGEN 

 

JAARREKENING 

Grondslagen voor de financiële verslaggeving. 

 

Algemeen 

Algemene grondslag 

De activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Baten en lasten 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
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BALANS 

 

JAARREKENING 

Balans per 31 december 2014 

31-12-2014   31-12-2013 

Activa 

 

Vlottende activa 

Vorderingen             393   - 

Liquide middelen       61.145   43.299  

 

Totaal activa        61.538   43.299  

 

 

 

 

 

Passiva 

 

Eigen vermogen 

Algemene reserve      61.538   43.299 

 

Totaal passiva        61.538   43.299  
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TOELICHTING OP DE BALANS 

 

JAARREKENING 

Toelichting op de balans per 31 december 2014 

31-12-2014   31-12-2013 

Activa 

Vlottende activa 

Vorderingen        

Nog te ontvangen rente            393   - 

 

Liquide middelen 

ABN AMRO 4005.36.048      23.778      5.932 

ABN AMRO 5920.20.371      37.367   37.367 

61.538   43.299 

 

Passiva 

 

Eigen vermogen 

Algemene reserves 

Saldo per 1 januari       43.299   50.959  

Mutatie lopend boekjaar      18.239    -7.660 

 

Saldo per 31 december       61.538    43.299  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

JAARREKENING 

Staat van baten en lasten 

 

Inkomsten 2014 2013 

 Inkomsten uit fondsenwerving 93730 75072 

 Aandeel in acties derden 20333 5000 

 Totaal inkomsten 114063 80072 

    

Uitgaven   

Uitgaven direct gerelateerd aan NGO Abraham's Oasis Ethiopia 

 Bijdragen aan Abraham's Oasis 89320 77377 

 Kleine projecten - 1321 

 Bijdrage onkosten C. van den Bosch 1200 1200 

 Verzekeringen 3703 3283 

 Bankkosten 505 543 

  94728 83724 

    

Kosten eigen fondsenwerving   

 PR 304 1376 

 Verzendkosten 1006 2138 

  1310 3514 

Indirecte kosten   

 Heffing en lidmaatschap 25 256 

 Algemene kosten 155 238 

  179 494 

 Totaal uitgaven 96217 87732 

   

Overige financiële baten 
 

393 - 

 Saldo van baten en lasten  18239 -7660 

    

 Mutatie algemene reserve 18239 -7660 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

JAARREKENING 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

Inkomsten 

Inkomsten uit fondsenwerving 

De inkomsten uit fondsenwerving betreft bijdragen ten behoeve van sponsoring van kinderen binnen en buiten 

Grace Village, giften van donateurs, collectegelden, bijdragen van kerkelijke instellingen en bijdragen uit 

website sponsoring.  

Aandeel in acties derden 

Bijdragen uit acties die zijn georganiseerd door derden. In 2014 waren dit fondsen ten behoeve van 

stormschade, renovatie huisvesting en babyvoeding. 

 

Uitgaven 

Uitgaven direct gerelateerd aan NGO Abraham’s Oasis 

Bijdragen aan Abraham’s Oasis 

De bijdragen aan Abraham’s Oasis bestaan uit een structureel maandelijks bedrag ten behoeve van de kosten 

van Grace Village, variabele bedragen voor sponsoring van kinderen buiten Grace Village en studerende 

kinderen, financiële hulp aan families van kinderen die zijn herenigd met hun familie en de fondsen voor kleine 

en middelgrote projecten. 

Kleine projecten 

Per jaar stelt de stichting een budget van maximaal € 1500,- ter beschikking voor kleine projecten in of rondom 

Grace Village. Deze projecten worden geïnitieerd door Abraham’s Oasis en kunnen door dit vrije budget zonder 

oponthoud van het vinden van een sponsor gerealiseerd worden. In 2014 zijn uit dit geen projecten 

gefinancierd.  

Bijdrage onkosten C. van den Bosch 

Dit betreft een algemene onkostenvergoeding ten behoeve van mevrouw Catharina van den Bosch. 

Verzekeringen 

De kosten voor verzekeringen betreffen de kosten voor ziektekostenverzekering, 

arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen ten behoeve van Catharina van den Bosch. 

Bankkosten 

De bankkosten bestaan voornamelijk uit de transferkosten voor overboekingen naar Ethiopië en overige vaste 

beheerkosten van de bankrekeningen in Nederland. 
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Kosten eigen fondsenwerving 

PR 

De kosten voor PR betreft met name de kosten voor het drukwerk zoals de nieuwsbrief, het foldermateriaal, 

het briefpapier, de enveloppen. Daarnaast betreft dit ook de kosten voor het beheer van de website. In 2014 is 

een bezuiniging gerealiseerd door de nieuwsbrief minder frequent uit te geven en meer digitaal te verspreiden.  

 

Verzendkosten 

De verzendkosten betreft de kosten voor porto en de bezorgdienst binnen Veenendaal van de nieuwsbrief en 

overige zendingen aan de achterban. Ook de verzendkosten van pakketjes en post naar Ethiopië, bijvoorbeeld 

voor de Grace Village dag, vallen onder deze post. In 2014 is een bezuiniging gerealiseerd door de nieuwsbrief 

minder frequent uit te geven en meer digitaal te verspreiden. 

 

Indirecte kosten 

Heffingen en lidmaatschap 

De heffingen voor registratie bij de Kamer van Koophandel vallen onder deze post. Het lidmaatschap bij EZA 

(Evangelische Zendings Alliantie) is in 2014 opgezegd. 

Algemene kosten 

Onkosten ten behoeve van een attentie voor vrijwilligers. 

Overige financiële baten 

Rente ontvangsten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze behaald zijn. 

 


