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1. INHOUDELIJK JAARVERSLAG

1.1 Oprichting stichting en verwerving ANBI status
Stichting Bright Future for Children werd opgericht op 16 mei 2018 (KvK beschikking) en op 15
november 2018 met terugwerkende kracht vanaf de oprichtingsdatum als ANBI erkend
(beschikking belastingdienst).

1.2 Algemene doelstelling
De stichting heeft zich tot doel gesteld om in het dorp Abéné in de regio Casamance (Senegal) een
praktische bijdrage te leveren aan de realisatie van basisvoorzieningen, die direct of indirect aan de
ontwikkeling en educatie van opgroeiende kinderen te goede komen om hun toekomstperspectief
te vergroten.

We realiseren onze ontwikkelingsdoelen in samenwerking met een formele lokale partner-
organisatie (DECASA) omdat we het van belang vinden dat onze activiteiten gewenst en gedragen
worden door de lokale bevolking en dat het projectmanagement lokaal wordt geborgd. We
beschouwen onze partner als projecteigenaar en onszelf als facilitator en adviseur.

1.3 Meerjarenbeleid
Het meerjarenbeleid van de stichting is vastgelegd in een 5-jaren beleidsplan dat van 2018 t/m 2020
loopt. Het beleidsplan wordt op basis van actuele inzichten elk jaar geactualiseerd. Het beleidsplan
is gepubliceerd op onze website (www.brightfutureforchildren.nl).

1.4 Projecten

1.4.1 SAAMADEDA
Om de doelstelling van de stichting te realiseren werd in mei 2018 het project SAAMA DEDA (‘de
toekomst maak je zelf’) gelanceerd. Het doel van dit meerjarenproject is om de ontwikkeling van
een 2e lagere school in de wijk Medina van Abéné (Senegal) ondersteunen. Het betreft de bouw
van klaslokalen en de verscheping van schoolmeubilair en didactische middelen. De huidige
school is overvol en kan de verwachte leerlingentoename niet meer opvangen. Door in een
andere wijk een tweede lagere school te bouwen wordt de huidige lagere school ontlast en
kunnen de klassen verkleinen. Daarin kunnen leerkrachten meer persoonlijke begeleiding geven
waardoor schooluitval wordt voorkomen en schoolresultaten verbeteren.

Het projectplan van de 1e en 2e fase van dit project zijn gepubliceerd op onze website.
- De 1eprojectfase liep van mei 2018 t/m september 2019.
In deze periode realiseerden we in samenwerking met de Zwitserse vereniging Bolo diem kanam
2 klaslokalen op bestaande fundering. De financiering hiervan (zie ook jaarverslag 2018) vond
vooral plaats in 2018 (€ 3.741 Bright Future for Children / € 5.246 Bolo diem Kanam).
Vóór de opening van het nieuwe schooljaar in oktober 2019 werden de twee klaslokalen
opgeleverd. Voor de afwerking hiervan financierden we in 2019 nog een bedrag van € 3.892.

- De 2e fase is gepland van oktober 2019 tot oktober 2020. Deze omvat (afhankelijk van het
resultaat van fondsenwerving) de aanleg van een fundering voor 3 klaslokalen en daarop de
bouw van minimaal 2, zo mogelijk 3 klaslokalen.
Omdat de projectrealisatie in 2020 is gepland waren de inspanningen in 2019 met name gericht
op de werving van de benodigde fondsen.

Gefinancierd in 2019 € 3.892,00
Resultaten 2019 2 nieuwe klaslokalen in

gebruik genomen
Fase 2 gestart.

http://www.brightfutureforchildren.nl
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1.4.2 Voorschoolse opvang
De voorschoolse opvang, die zich op het zelfde terrein van de lagere school bevindt, werd onder
impuls van mevr.. L. Emminck in bescheiden mate ondersteund voor de aanschaf van meubilair.
Het project werd geadopteerd uit oogpunt van een vloeiende doorstroom naar de lagere school.

Gefinancierd in 2019 € 420,00
Resultaat 2019 Meubilair aangeschaft

1.4.3 Verscheping container met gedoneerd schoolmeubilair.
In oktober 2018 stelde Curio ROC West-Brabant een donatie van schoolmeubilair in het
vooruitzicht aan stichting Bright Future for Children. Het betrof heel veel schoolmeubilair dat niet
meer gebruikt zou worden op de nieuwe locatie aan de Biesdonkweg voor de opleidingen Zorg &
Welzijn in Breda (voorheen Vitalis college).

Omdat de verhuis naar de nieuwe locatie was uitgesteld kwam het schoolmeubilair pas december
2019 vrij. In de aanloop naar de verscheping van het schoolmeubilair kregen we ook nog school-
borden van Wonen Limburg en houten stoeltjes en schoolschriften van Vrije School Eindhoven
aangeboden. Het meubilair werd verzameld in een toegewezen ruimte op de oude locatie van het
Vitalis college. De container werd met 8 personen (4 bestuursleden en 4 vrijwilligers) op 16-12-2019
geladen. Enkele dagen later vertrok hij met de boot naar Dakar.

Gefinancierd in 2019
- ophalen / verzamelen schoolmeubilair
- verscheping container naar Dakar
- reservering transport Dakar / Abéné

€ 445,57
€ 2.650,00
€ 2.500,00

Resultaat 2019 container 04-01-2020 in Dakar.

1.4.4 Tuinbouwproject vrouwenvereniging SOBEYA
Eind 2019 hebben we op verzoek van onze lokale partner Decasa een nieuw project geadopteerd.
Het betreft de verhoging van de tuinopbrengsten van de vrouwenvereniging Sobeya van Abéné.
De vrouwen hadden al de beschikking over een terrein van 1,5 hectare waar ze allerlei soorten
groenten, fruit en kruiden verbouwden, deels voor eigen gebruik en deels voor verkoop op de
markt. Maar door gebrek aan kennis, materiaal en goede zaden was de opbrengst van hun
tuinbouwopbrengsten nog bescheiden.

Decasa heeft daarom een project opgezet waarbij 30 vrouwen zaden en materialen krijgen en
waarbij ze door gekwalificeerde tuiniers (gediplomeerden van de opleiding landbouw en veeteelt
van de beroepsopleiding in Abéné), intensief getraind en begeleid worden.

Met het project wordt de voedselvoorziening op het platteland verbeterd en wordt het inkomen
van de vrouwen verbeterd. Indirect komt het project ook ten goede aan een groep van ongeveer 60
vrouwen die op de plaatselijke markt staan. Zij profiteren van een groter aanbod aan kwalitatief
goede groenten en fruit tegen een lagere prijs omdat ze die niet meer van ver weg hoeven te halen.
Indirect profiteren ook de kinderen van het dorp, omdat ze gevarieerdere en rijkere maaltijden
krijgen en omdat hun moeders over meer inkomsten beschikken om de schoolkosten
(ouderbijdrage en aanschaf schoolmiddelen) te betalen.

Eind 2019 vonden lokaal de voorbereidingen (overleg met vrouwenvereniging en de begeleiders)
plaats voor de daadwerkelijk start in januari van het project, dat volledig werd gefinancierd door
Stichting Overal en Stichting Voeten in de Aarde.

Gefinancierd in 2019 € 5.400
Resultaat 2019 Projectrealisatie

voorbereid
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1.4.5 Project sponsor een student.
Veel jongeren kunnen de schoolkosten van een beroepsopleiding niet betalen omdat hun ouders
niet over de financiële middelen beschikken. Deze vaak zeer gemotiveerde jongeren raken hierdoor
gefrustreerd. Ze dreigen hun geloof in een betere toekomst te verliezen. Sommigen overwegen zelfs
om hun heil elders te zoeken in de hoop aan de uitzichtloosheid te ontsnappen. Beelden van onze
weelderige Europese wereld lokken hen.

Door de schoolkosten van deze jongeren te sponsoren hopen we dat deze jongeren niet verloren
gaan, maar een gekwalificeerde beroepsopleiding kunnen afronden waardoor ze een bijdrage
kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun land. Ook hopen we hiermee een bescheiden bijdrage
te leveren aan de bestrijding van clandestiene (economische) emigratie.

In 2019 werden de volgende 4 studenten gesponsord voor de betaling van de schoolkosten
(inschrijvingskosten) van het eerste jaar van hun drie- of vierjarige beroepsleiding. Alle studenten
hebben een overgangsbewijs behaald voor het volgende schooljaar.

Student Vooropleiding Opleiding Instituut Bedrag

M. S. Licence 1, 2 en 3 in diverse
richtingen. Informatica

Master 1 en 2
Int. management

ISM groupe Dakar € 1.991

R. D. Habillement, CFP Abéné Mode & Design Institut de Coupe de Coiffure et
Mode (ICCM), Dakar

€ 397

S. D. Baccelaureat, Univ. Cheikh
Anta Diop Dakar

Boekhouder Ecole des Hautes Etudes
Polytechniques , Dakar

€ 760

S. D. Baccelaureat, Univ. Cheikh
Anta Diop Dakar

Verpleger Institut Santé Services, Ziguinchor € 1.260

1.5 Fondsenwerving
De fondsenwerving was erop gericht om de hiervoor beschreven projecten te financieren. De
fondsenwerving richtte zich op particulieren, (vermogens)fondsen, kringloopwinkels, Vincentius
verenigingen en (kleine) ondernemingen. We organiseerden in november met groot succes een
Afrikafeest, waaraan diverse artiesten uit Abéné een artistieke en praktische bijdrage leverden.

Resultaat fondsenwerving
Donaties van particulieren € 8.145,35
Donaties van Vincentius Verenigingen € 2.500
Donaties van fondsen € 8.820
Donaties bedrijven € 2.375,68
Opbrengst uit acties scholen € 1.111,83
Totaal € 22.952,86

1.6 Communicatie en voorlichting
In 2019 maakten we een communicatieplan om de realisatie van onze projecten te ondersteunen en
donateurs te informeren over wat met hun donatie werd gedaan. We ondernamen volgende acties:
- Uitgifte van 3 nieuwsbrieven (mei, september, december);
- Voorlichting tijdens Afrikafeest in november;
- Bedrukken van T-shirts met logo stichting;
- Promotiefilm (korte en lange verse) op website en YouTube;
- Flyer ‘Stenen voor Abéné’ verspreid;
- 3 x website geactualiseerd (mei, september, december).



Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2019 Stichting Bright Future for Children, d.d. 04 mei 2020 6

2. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019

BALANS 2019
ACTIVA 31-12- 2019 31-12- 2018
Materiële vaste activa 0 0
Voorraden 0 0
Vorderingen en overlopende activa 0 0
Effecten 0 0
Liquide middelen 1.842 39

1.842 39
Totaal activa 1.842 39

PASSIVA 31-12- 2019 31-12- 2018
Reserves:
- Continuïteitsreserve 0 0
- Bestemmingsreserves 305 0
- Overige reserves 1.537 39

1.842 39
Bestemmingsfondsen 0 0
Voorzieningen 0 0
Langlopende schulden 0 0
Kortlopende schulden 0 0
Totaal passiva 1.842 39

STAAT BATEN en LASTEN realisatie 2019 budget 2019 realisatie 2018
BATEN
baten eigen fondswerving 22.953 22.000 3.741
baten gezamenlijke acties 0 0 0
baten acties (van derden) 0 0 5.246
subsidies van overheden 0 0 0
baten uit beleggingen 0 0 0
rentebaten 0 0 0
overige baten 0 0 0

Totaal baten 22.953 22.000 8.987
LASTEN
Besteed aan doelstelling 19.270 21.000 7.635
Kosten eigen fondswerving 1.072 405 892
Kosten gezamenlijke acties 0 0 0
Kosten acties derden 0 0 0
Kosten werving baten 1.072 405 892
Kosten beheer en administratie 807 595 421

Totaal lasten 21.150 22.000 8.948

RESULTAAT 1.803 0 39
Resultaatsbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
- Bestemmingsfondsen 0 0 0
- Continuïteitsreserve 0 0 0
- Bestemmingsreserves 305 0 0
- Overige reserves 1.498 0 39

1.803 0 39
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KOSTENVERDEELSTAAT
kosten t.b.v. werving baten

doel- eigen gezam. acties beheer totaal budget totaal
stelling fondsw. acties derden & adm. 2019 2019 2018

Afdrachten aan doelen 19.270 19.270 21.000 7.635
Publiciteit + communicatie 1.072 0 0 1.072 405 892
Personeelskosten 145 145 0 0
Huisvestingskosten 0 0 0 0
Kantoor- en alg. kosten 518 518 450 382
Afschrijving 0 0 0 0

Bank- en rentekosten 144 144 145 39
Totaal lasten 19.270 1.072 0 0 807 21.150 22.000 8.948

SPLITSING PERSONEELSKOSTEN
realisatie budget realisatie
2019 2019 2018

Salarissen 0 0 0
Sociale lasten 0 0 0
Pensioenlasten 0 0 0
Overige pers. kosten 145 0 0 vrijwilligersvergoedingen
Totaal 145 0 0

PERCENTAGES
Percentage kosten eigen fondswerving t.o.v. besteed aan doelstellingen 6%
Percentage "besteed aan doelstelling" versus baten 84%
Percentage totaal kosten versus "besteed aan doelstelling" 10%


