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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 formeel geregistreerde lokale
partnerorganisatie (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 meerjarenproject 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 een bestaande fundering. De financiering hiervan (zie 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 (zie
jaarverslag 2019).

- De 2e fase was gepland van oktober 2019 tot oktober 2020, maar werd wegens overvloedige
regenval in het regenseizoen en problemen met de levering van dakplaten en cement uitgesteld
tot eind maart 2021. Omdat de zowel de particuliere donaties, als de ontvangen fondsen hoger
waren dan verwacht, was het mogelijk om de bouw van drie klaslokalen te financieren. De
eindafrekening vond plaats begin 2021.

Gefinancierd in 2020 € 16.840
Resultaten 2020 Fundering voor drie klaslokalen gerealiseerd

Ruwbouw 3 klaslokalen klaar tot dakrand.
Voor een uitgebreid verslag van de inmiddels volledig gerealiseerde 2e fase verwijzen we naar de inhoudelijke
en financiële eindrapportage hierover op onze website.

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 ook in
2020 onder impuls van mevr. L. Emminck in bescheiden mate ondersteund om extra meubilair aan
te schaffen. Het project werd geadopteerd uit oogpunt van een vloeiende doorstroom naar de
lagere school.

Gefinancierd in 2020 € 370,00
Resultaat 2020 Meubilair aangeschaft

1.4.3 Verscheping container met gedoneerd schoolmeubilair.
Eind 2019 kwam de container met gedoneerd schoolmeubilair aan in Dakar. Door bureaucratische
rompslomp en de kerstvakantie verloren we tijd om alles administratief rond te krijgen. Daardoor
moesten we veel havenboete betalen.

De container kwam begin februari aan in Abéné. De leden van onze partner DECASA losten de
container. Vrij snel daarna werd het 1e deel van het meubilair verdeeld. Afgevaardigden van de
scholen kwamen kijken wat er was en bepaalden op basis daarvan hun behoeften. Vervolgens
verdeelden ze onder leiding van de voorzitter van DECASA de beschikbare leerlingensets en tafels.
Enkele weken later werden de schoolschriften, bureau’s, bureaustoelen en kasten verdeeld en met
een tractor naar de drie schoollocaties gebracht. Het grootste deel ging naar de lagere school (école
II), die we met het project SAAMA DEDA ondersteunen. Kleinere stoeltjes gingen naar twee
peuterspeelzalen. Eén ervan bevindt zich op het terrein van de 2e lagere school. De school voor
voortgezet onderwijs (CM) kreeg leerlingensets, schoolborden en enkele kasten. De technische
school (CFP) kreeg ook leerlingensets, en enkele schoolborden en kasten.

De scholen waren zeer blij met de geboden ondersteuning voor het onderwijs dat ze vaak in
moeilijke omstandigheden bieden. Het meubilair levert een aanzienlijke verbetering op voor de
leer- en werkomstandigheden van leerlingen en docenten.

Gefinancierd in 2020
Havenboete en transport Dakar / Abéné

€ 5.621,- (*)

Resultaat 2020 Scholen voorzien van schoolmeubilair
(*) in 2020 werd al een bedrag van € 2.500 overgemaakt t.b.v. het transport van de container naar Dakar naar Abéné.

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.
DECASA had daarvoor een project opgezet waarin ongeveer 50 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. Het project
werd uitgevoerd van 01-01-2020 t/m 31-12-2020 en begin maart 2021 administratief afgerond.

Op 1 januari 2020 werd het project formeel opgestart op het terrein. De meeste van de 56 vrouwen
en 2 van de 3 trainers waren hierbij aanwezig. Na een toespraak waarin de projectmanager het
belang van het project benadrukte ontving elke vrouw een persoonlijke werkset bestaande uit een
emmer van 10 liter, een gieter en een schoffel. De aangeschafte zaden werden getoond en aan de
trainers overhandigd. De andere werkmaterialen zoals schoppen, pikhouwelen, hamers, touw,
kruiwagens, etc. werden onder beheer gebracht van de trainers omdat deze door iedereen tijdens
de training on the job worden gebruikt.

In de week van 4 januari werd het terrein opgedeeld in groentebedden, die aan de vrouwen werden
toegewezen. De groentebedden werden klaargemaakt en ingezaaid. Hierbij bleek dat de vrouwen
het lastig vonden om hun traditionele werkwijzen los te laten en zich nieuwe methoden en
technieken eigen te maken.
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De projectmanager hielp de trainers de vrouwen te overtuigen om hun werkwijzen te veranderen.
Medio maart stonden de groentebedden al vol met witte kolen, pepers, aubergines, tomaten en uien.
Om ziektes te voorkomen werd wisselteelt toegepast.

Tijdens de tussenevaluatie op 8 juli besloten de vrouwen om maandelijks lidgeld te betalen voor
een bedrag van cfa 500 (= € 0,77). Dit levert per jaar een bedrag op van ongeveer € 462 (50 vrouwen
x € 0,77 x 12 maanden). Hiermee worden zaden en aanvullende werkmaterialen aangeschaft. De
vrouwen bevestigden ook formeel dat ze hun samenwerking zouden voortzetten nadat DECASA
en Stichting Bright Future for Children zich hebben teruggetrokken. Ze hebben een bankrekening
geopend en drie vrouwen als rekeninghouder aangesteld.

Begin maart werd duidelijk dat er problemen zouden ontstaan met de watervoorziening. Omdat
het tijdens het vorige regenseizoen (juni - oktober 2019) bijna niet had geregend was het
grondwaterpeil zodanig gezakt dat de waterputten dreigden droog te vallen. Deze risicofactor, die
in al in het projectplan was aangegeven, deed zich dus nu voor. Omdat er geld was uitgespaard
door slechts 3 in plaats van 4 trainers bij het project te betrekken, besloot de projectmanager om de
drie waterputten te laten verdiepen. Hierdoor kon de watervoorziening tot het nieuwe
regenseizoen worden gegarandeerd. In het regenseizoen van 2020 deed zich echter het omgekeerde
probleem voor. De regenval was zo overvloedig en zo hard dat het niet mogelijk was om op het
terrein te werken. Besloten werd om de werkzaamheden voor een maand te onderbreken
(september) en het einde van het regenseizoen af te wachten.

Vooruitblik begin 2021
Omdat we de continuïteit van het project wilden veilig hebben we besloten we extra middelen te
werven voor de installatie van een waterpomp, waarmee vanuit diepere grondlagen altijd water
kan worden opgepompt. In oktober kregen we het bericht dat de vrouwenvereniging vanuit het
Covid 19 stimuleringsfonds (cfa 300.000 of € 462) had ontvangen van de Senegalese overheid.
Eerder had een particuliere donateur naar aanleiding van een oproep in onze nieuwsbrief een
donatie gedaan van € 272 en nog voor de jaarwisseling ontvingen we het bericht van Stichting
Voeten in de Aarde dat het resterende bedrag (€ 841) was toegezegd. De pomp kon daarmee in
januari 2021 worden geïnstalleerd.

Gefinancierd in 2020 € 0,-
In 2019 is € 5.400 gefinancierd voor de aanschaf van werkmaterialen, zaden en voor de
maandelijkse vergoeding van de 3 trainers.
Op 04-01-2021 is € 1.113 gefinancierd voor de aanschaf en installatie van een
waterpomp. De vrouwenvereniging droeg zelf vanuit een subsidie van de Senegalese
overheid hiervoor € 462 bij. De totale kosten bedroegen € 1.575.

Resultaten 2020  De opbrengsten van de groenteteelt zijn aanzienlijk toegenomen.
 De vrouwen hebben zich moderne tuinbouwtechnieken eigen

gemaakt.
 De watervoorziening op het terrein is gewaarborgd door een

waterpomp op zonne-energie (januari 2021)
 De inkomsten van de vrouwen zijn aanzienlijk verbeterd.
 De voeding van de kinderen is gevarieerder en vitaminerijker

geworden omdat de vrouwen ook een deel van de groenten voor
eigen consumptie gebruiken.

 De vrouwen kunnen de schoolkosten van hun kinderen betalen.
 De vrouwen hebben een vaste afzetmarkt: ze leveren de groenten

die op de lokale markt worden verkocht. In de toekomst leveren ze
ook aan een vrouwengroep die groenten inmaakt.

Voor een uitgebreid verslag van het volledig gerealiseerde tuinbouwproject verwijzen we naar de inhoudelijke
en financiële eindrapportage hierover op onze website.
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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.
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 2020 werden de volgende 4 studenten gesponsord voor de betaling van de schoolkosten
(inclusief het inschrijfgeld) van het tweede 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 € 4.080,-

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

€ 540,-

S. D. Baccelaureat, Universiteit
Cheikh Anta Diop Dakar

Boekhouder Ecole des Hautes Etudes
Polytechniques , Dakar

€ 924,-

S. D. Baccelaureat, Universiteit
Cheikh Anta Diop Dakar

Verpleger Institut Santé Services, Ziguinchor € 1.093,-

Totaal € 6.637,-

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.

Resultaat fondsenwerving
Donaties van particulieren € 5.067
Donaties van Vincentius Verenigingen € 7.100
Donaties van fondsen € 21.820
Donaties bedrijven € 1.300
Totaal € 35.287

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 in 2020 de
volgende acties:
- Uitgifte van 4 nieuwsbrieven (april, juli, september, november);
- Korte nieuwsberichten op Facebook en foto’s op Instagram;
- Flyer ‘Stenen voor Abéné’ verspreid;
- 4 x website geactualiseerd (april, juli, september, november).
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2. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020

BALANS 2020
ACTIVA 31-12- 2020 31-12- 2019
Materiële vaste activa 0 0
Voorraden 0 0
Vorderingen en overlopende activa 0 0
Effecten 0 0
Liquide middelen 7.440 1.842

7.440 1.842
Totaal activa 7.440 1.842

PASSIVA 31-12- 2020 31-12- 2019
Reserves:
- Continuïteitsreserve 0 0
- Bestemmingsreserves 1.537 305
- Overige reserves 5.903 1.537

7.440 1.842
Bestemmingsfondsen 0 0
Voorzieningen 0 0
Langlopende schulden 0 0
Kortlopende schulden 0 0
Totaal passiva 7.440 1.842

STAAT BATEN en LASTEN realisatie 2020 budget 2020 realisatie 2019
BATEN
baten eigen fondswerving 35.287 30.500 22.953
baten gezamenlijke acties 0 0 0
baten acties (van derden) 0 0 0
subsidies van overheden 0 0 0
baten uit beleggingen 0 0 0
rentebaten 0 0 0
overige baten 0 0 0

Totaal baten 35.287 30.500 22.953
LASTEN
Besteed aan doelstelling 29.468 30.000 19.270
Kosten eigen fondswerving 15 0 1.072
Kosten gezamenlijke acties 0 0 0
Kosten acties derden 0 0 0
Kosten werving baten 15 0 1.072
Kosten beheer en administratie 148 500 808

Totaal lasten 29.689 30.500 21.150

RESULTAAT 5.598 0 1.803
Resultaatsbestemming
Toevoeging/onttrekking aan:
- Bestemmingsfondsen 0 0 0
- Continuïteitsreserve 0 0 0
- Bestemmingsreserves 1.232 0 0
- Overige reserves 4.365 0 1.803

5.598 0 1.803
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KOSTENVERDEELSTAAT
kosten t.b.v. werving baten

doel- eigen gezam. acties beheer totaal budget totaal
stelling fondsw. acties derden & adm. 2020 2020 2019

Afdrachten aan doelen 29.468 29.468 30.000 19.270
Publiciteit + communicatie 15 0 0 15 0 1.072
Personeelskosten 0 0 0 145
Huisvestingskosten 0 0 0 0
Kantoor- en alg. kosten 15 15 500 519
Afschrijving 0 0 0 0

Bank- en rentekosten 191 191 0 144
Totaal lasten 29.468 15 0 0 206 29.689 30.500 21.150

SPLITSING PERSONEELSKOSTEN
realisatie budget realisatie

2020 2020 2019

Salarissen 0 0 0

Sociale lasten 0 0 0

Pensioenlasten 0 0 0
Overige pers. kosten 0 0 145Vrijwilligersvergoeding Afrikafeest

Totaal 0 0 145

PERCENTAGES
Percentage kosten eigen fondswerving t.o.v. besteed aan doelstellingen 0%
Percentage "besteed aan doelstelling" versus baten 84%
Percentage totaal kosten versus "besteed aan doelstelling" 1%


