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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 2019 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 financiële positie van de 

stichting over het boekjaar 2019. 

 

Veenendaal, mei 2020, 

Bestuur Stichting Bridge to Light 

  



JAARVERSLAG 2019 

Stichting Bridge to Light    Jaarverslag 2019                 Pagina | 4 

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 (wees)kinderen die in 

groepsverband wonen. Op het terrein zijn verder 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. 

Grace Village biedt ruimte voor 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. Ook kinderen op het lokale platteland 

worden via diverse projecten van Abraham’s Oasis 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 vierde 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. Kinderen die na de middelbare school een vervolgstudie kunnen en willen volgen worden hierbij 

ondersteund.  

http://www.bridgetolight.nl/
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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 2020-2021 

Onderdeel van de jaarlijkse doelstelling is de evaluatie op 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 het afgelopen jaar behandeld zijn. Het bestuur heeft de volgende specifieke punten op de agenda voor 

2020 en 2021: 

- Analyseren en verbeteren van de processen rondom intercontinentale financiële transacties. 

- Voortzetten project digitaliseren van de administratie van kindsponsoring en berichtgeving aan 

sponsors. 

- Bezoek aan Grace Village door een afvaardiging van het bestuur.  

  

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 2019.  

ABRAHAM’S OASIS 

In de loop van het jaar zijn enkele jonge kinderen aan de zorgen van het team van Abraham’s Oasis toevertrouwd. 

Het project rondom het rehabilitatiecentrum voor straatkinderen in Shire is succesvol, tientallen jongeren vinden 

via dit project hun weg terug naar huis. Er wordt samengewerkt met de politie, sociale zaken en de 

gemeenschappen waar de kinderen vandaan komen. 

Met de kinderen in Grace Village gaat het goed. Er zijn regelmatig 

inspecties van de overheid (o.a. sociale zaken en vrouwenzaken) en de 

bevindingen zijn positief. De resultaten op school van de kinderen 

stemmen tevreden. Een vrijwilliger geeft de kinderen in de 

schoolvakantieperiode Engelse bijles. Voor een aantal kinderen nemen 

de zorgen rondom hun gezondheid af. Ook in het jaar 2019 is van een 

groot aantal kinderen die naar hun familie zijn teruggegaan het 

contract tot een einde gekomen. De families zorgen goed voor hun 

kinderen en zetten de extra hulp die ze als inkomsten wervende 

activiteit hebben gekregen efficiënt in. We kunnen de kinderen met 

een dankbaar en gerust hart aan de zorg van hun familie overlaten. 

Abraham’s Oasis heeft door het herenigingsproject geleerd dat het 

economisch ondersteunen van families de meest effectieve hulp is die 

we kunnen bieden. Families komen uit de armoede, behouden hun 

eigenwaarde en worden niet afhankelijk. Grace Village is hierop een 

uitzondering omdat hier de zorg wordt gegeven aan vondelingen. We merken een toename in het aantal 

vondelingen. Ook neemt de interesse vanuit de lokale gemeenschap voor lokale adoptie toe. Dit is een trend die 

vanuit Abraham’s Oasis gesteund wordt, men onderzoekt alle mogelijkheden om deze processen te 

optimaliseren. 

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 

- Met Abraham’s Oasis is op basis van de begroting voor 2019 het vaste maandbedrag afgestemd en 

vastgesteld. Aanvullend kan Abraham’s Oasis via projectaanvragen om fondsen verzoeken. Er zijn in 

2019 diverse projectvoorstellen ingediend en goedgekeurd.  

- Door een grote gift in 2018 hebben we een algemene ‘Reservering noodfonds’ opgenomen op de balans. 

We reserveren dit bedrag voor nood toestanden waar in Ethiopië acuut een bijdrage nodig is (transport, 

water, weersomstandigheden). In de loop van 2019 ontvingen we opnieuw een grote gift die we aan 

deze algemene reservering toevoegen.   

 

http://www.bridgetolight.nl/
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KINDSPONSORING 

- In 2019 is voor een aantal kinderen de ondersteuning na familiehereniging tot een einde gekomen. De 

sponsors zijn in de jaarlijkse rapportage geïnformeerd over de specifieke situatie van hun sponsorkind. 

Enkelen van deze sponsors besloot een nieuw kind te steunen of hun bijdrage om te zetten in een 

algemene gift.   

- In 2019 zijn enkele nieuwe kinderen aan de zorg van Grace Village toevertrouwd. Voor deze kinderen 

worden geen nieuwe sponsors gezocht. Het zijn veelal vondelingen, voor wie de kans op lokale adoptie 

groot is.  

ACTIVITEITEN  

- In 2019 zijn vanuit Bridge to Light geen externe activiteiten georganiseerd voor brede doelgroepen.  

- We ontvingen donaties voor enkele specifieke doelen, zoals de aanschaf van een bus voor het dagelijks 

vervoer naar Shire en de operatie van Nardos. 

- We ontvingen wederom een grote donatie vanuit de afwikkeling van Stichting Nederlandse Hervormde 

Diaconessen Inrichting (St. NHDI). 

 
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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F INANCIËLE 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 2019 

31-12-2018   31-12-2019 

Activa 

 

Vlottende activa 

Liquide middelen       111.942   139.243 

  

Totaal activa        111.942   139.243 

    

 

 

 

 

 

Passiva 

 

Eigen vermogen 

Algemene reserve      91.942    99.243 

     

Overige reserveringen 

Reservering noodfonds      20.000    40.000 

     

 

Totaal passiva        111.942   139.243 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

 

JAARREKENING 

Toelichting op de balans per 31 december 2018 

31-12-2018   31-12-2019 

Activa 

Vlottende activa 

Liquide middelen 

ABN AMRO 4005.36.048      74.182     51.484 

ABN AMRO 5920.20.371      37.760      87.759 

111.942   139.243 

 

 

 

Passiva 

 

Eigen vermogen 

Algemene reserves 

Saldo per 1 januari       70.551    91.942 

Mutatie lopend boekjaar      21.391      7.301 

 

Saldo per 31 december       91.942    99.243 

 

Overige reserveringen 

Reservering noodfonds 

Saldo per 1 januari          20.000  

Mutatie lopend boekjaar      20.000   20.000 

 

Saldo per 31 december       20.000   40.000  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

JAARREKENING 

Staat van baten en lasten 

 

Inkomsten 2019 2018 

 Inkomsten uit fondsenwerving 106.874 82.495 

 Aandeel in acties derden 40.000 28.850 

 Totaal inkomsten 146.873 111.345 

    

Uitgaven   

Uitgaven direct gerelateerd aan NGO Abraham's Oasis Ethiopia   

 Bijdragen aan Abraham's Oasis 112.105 63.200 

 Kleine projecten - - 

 Bijdrage onkosten C. van den Bosch 1.200 1.200 

 Verzekeringen 3.819 3.584 

 Bankkosten 
Reservering noodfonds 

343 
20.000 

355 
20.000 

  137.467 88.339 

    

Kosten eigen fondsenwerving   

 PR 362 294 

 Verzendkosten 1.300 1.100 

  1.662 1.394 

Indirecte kosten   

 Algemene kosten 443 222 

  443 222 

 Totaal uitgaven 139.572 89.955 

   

Overige financiële baten 
 

- - 

 Saldo van baten en lasten  7.301 21.391 

    

 Mutatie algemene reserve 7.301 
 

21.391 
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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 2019 ontvingen we enkele donaties met een 

specifiek doel (vervoer, gezondheid, waterkelder). En wederom een grote donatie uit de afwikkeling van de 

Stichting Nederlandse Hervormde Diaconessen Inrichting (St. NHDI), hiermee vullen we de reservering voor een 

noodfonds aan. 

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. In 2019 is het bedrag groter dan gebruikelijk door i) het verwerken van een 

achterstand opgelopen in voorgaande jaren en ii) verkregen budget voor diverse projectaanvragen.  

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.  

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 opslag van het materiaal en het beheer van 

de website.  

 

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, indien van 

toepassing, vallen onder deze post.  

 

Indirecte kosten 

Heffingen en lidmaatschap 

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

Algemene kosten 

Onkosten ten behoeve van algemene zaken, zoals een attentie voor vrijwilligers en kantoorkosten.  

Overige financiële baten 

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

 


