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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 Abéné in de regio Casamance (Senegal) een bijdrage 

te leveren aan sociaal economische ontwikkelingen, die direct of indirect aan de ontwikkeling en 

educatie van opgroeiende kinderen ten goede komen en hun toekomstperspectief verbeteren  

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 2022 

loopt. Het beleidsplan wordt elk jaar op basis van actuele inzichten geactualiseerd. Het is 

gepubliceerd op onze website (www.brightfutureforchildren.nl).  
 

1.4 Projecten  
  

1.4.1 SAAMA DEDA 
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,  2e en 3e fase van dit project zijn gepubliceerd op onze website.  

- De 1e projectfase 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 2e fase was gepland van oktober 2019 tot oktober 2020, maar werd wegens overvloedige 

regenval 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. In maart 2021 werd het laatste 

bedrag van € 147 overgemaakt om de meerkosten ten gevolge van prijsstijgingen van cement en 

metaal op te vangen.  

- De 3e fase wordt gerealiseerd in twee perioden.  

De eerste periode liep van medio juni tot eind juli, nog net voordat het 

regenseizoen in volle hevigheid losbarstte. In deze eerste periode werd 

de fundering gemaakt voor de laatste drie klaslokalen, die in  

verlengde van de vorige drie klaslokalen worden gebouwd.   
 

In de tweede periode, die van november 2021 tot en met juli 2022 loopt 

worden op deze fundering de laatste drie klaslokalen opgetrokken om 

ze in oktober 2022 in gebruik te nemen.   
 

Eind december waren de muren tot 1 meter hoog opgetrokken. 

 

http://www.brightfutureforchildren.nl/
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Gefinancierd in 2021 € 13.147 

Resultaten 2020 2e fase: Meerkosten tgv prijsstijging cement en metaal gefinancierd.   

3e fase: Fundering voor 3 klaslokalen gerealiseerd 

3e fase: Ruwbouw 3 klaslokalen tot 1 m. hoogte opgetrokken. 
 

1.4.2 Tuinbouwproject vrouwenvereniging SOBEYA 
 Het doel van het tuinbouwproject, dat in 2020 werd uitgevoerd, was de ondersteuning van de 

vrouwengroep SOBEYA gedurende 1 jaar om hun tuinopbrengsten te verhogen. De ondersteuning 

bestond uit de donatie van zaden, de aanschaf van werkmaterialen en een intensieve begeleiding 

door 3 afgestudeerde tuinders om moderne technieken te integreren.   
 

Ofschoon in 2020 alle beoogde resultaten gerealiseerd werden (zie jaarverslag 2020) werd in dat 

jaar ook het risico gesignaleerd dat de waterput bij een droog regenseizoen zou kunnen opdrogen. 

Daarom hebben we ter waarborging van de continuïteit van het project eind 2020 extra middelen 

geworven voor de installatie van een op zonenergie werkende waterpomp, waarmee vanuit 

diepere grondlagen altijd water kan worden opgepompt.  De pomp werd in januari 2021 

geïnstalleerd. 
 

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 hieraan € 462 bij. De 

totale kosten bedroegen € 1.575.  
 

Begin maart 2021, tijdens het opmaken van de eindrapportage (gepubliceerd op onze website 

www.brightfutureforchildren.nl) ontvingen we nog een aantal foto’s van de actuele situatie. Met de 

pomp op zonnebatterijen wordt elke dag water opgepompt om de waterbassins te vullen. De 

vrouwen kunnen nu makkelijker de planten water geven. Het terrein is volledig beplant en 

sommige groenten kunnen alweer geoogst worden.  

   
 

 

1.4.3 Project “Sponsor een student”.  
Veel jongeren kunnen de schoolkosten van een beroepsopleiding niet betalen omdat hun ouders 

hiervoor geen geld hebben. 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 beroeps-

opleiding 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 2021 werden de schoolkosten ten bedrage van € 545 van het laatste studiejaar van 1 studente  

bekostigd. Zij volgt de opleiding Mode en Design bij het Instituut voor kappen en mode in Dakar. 

De 2e gesponsorde student is bezig met zijn eindscriptie voor zijn opleiding Internationaal 

Management. Zijn schoolkosten werden in 2019 en 2020 gefinancierd.  De 3e student heeft voor het 

laatste studiejaar van zijn opleiding verpleegkunde een beurs gekregen van de Senegalese overheid 

en de 4e student loopt stage bij een bedrijf in Frankrijk. Hij heeft in 2021 geen kosten gedeclareerd. 

http://www.brightfutureforchildren.nl/
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1.4.4 Plastic recycling project “Abéné, schoon dorp” 
 In april 2021 ging de 1e (pilot)fase van een plastic recycling 

project van onze lokale partner DECASA van start. Deze fase 

loopt tot mei 2022.  In 2021 werden voornamelijk activiteiten 

uitgevoerd om de bevolking te sensibiliseren en het project 

lokaal te verankeren.  

- Een coördinatieteam werd ingesteld; 

- Het milieubewustzijn van de bevolking werd bevorderd 

via meetings, informatiebijeenkomsten en publiciteitscampagnes met geluidswagen; 

- Lokale scholen werden bezocht om hen te verzoeken het milieubewustzijn van de jongeren te 

bevorderen door milieuprogramma’s te integreren in het onderwijs; 

- De vertegenwoordiger van de lokale Air Maritime Protegée en de burgemeester van de 

gemeente Kafountine, waar Abéné deel van uitmaakt, zegden hun steun tot voor het project. 
 

         
 

- Er werden bijeenkomsten georganiseerd met de 7 wijkcoördinatoren van het dorp om hen een 

stimulerende rol te geven bij de plasticinzameling; 

- Er is een overeenkomst afgesloten met twee jongerengroepen, die eerder al schoonmaakwerk 

deden in het dorp, om hen een uitvoerende rol te geven in bij de bewustmakingscampagnes, de 

plasticinzameling en de productie van bouwmaterialen (plavuizen). 
 

In 2022 wordt de afvalinzameling georganiseerd en worden van het ingezamelde plastic plavuizen 

gemaakt, die op de lokale markt worden verkocht.   
 

In februari 2021 werd voor de pilotfase van dit project een dekkende financiering verkregen.  

Nr.  Financieringsbron Bedrag 

1. Europese sympathisanten woonachtig in Abéné  825,00 

2. Rotaryclub Minerva Amsterdam  1.500,00 

3. Particuliere donatie JvE 1.000,00 

 Totaal  3.325,00 
 

1.5 Fondsenwerving 
 De fondsenwerving was erop gericht om de hiervoor beschreven projecten te financieren. De 

fondsenwerving richtte zich op particulieren, fondsen, Vincentius verenigingen en bedrijven.  
 

Resultaat fondsenwerving 

Donaties van particulieren € 7.214 

Donaties van Vincentius Verenigingen € 4.500 

Donaties van fondsen € 9.604 

Donaties bedrijven € 500 

Totaal € 21.818 
 

1.6 Communicatie en voorlichting 
We ondernamen in 2021 de volgende acties:  

- Uitgifte van 4 nieuwsbrieven (maart, juni, oktober, november); 

- Korte nieuwsberichten op Facebook en foto’s op Instagram;  

- Flyer ‘Stenen voor Abéné’ verspreid;  

- 4 x website geactualiseerd (maart, juni, oktober, november).  
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2. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021 

 

 

 

 

 

BALANS 
over het jaar 2021

31-12- 2021 31-12- 2020

ACTIVA

Materiële vaste activa 0 0

Voorraden 0 0

Vorderingen en overlopende activa 0 0

Effecten 0 0

Liquide middelen 10893 7440

10893 7440

Totaal activa 10893 7440

PASSIVA

Reserves:

- Continuïteitsreserve 0 0

- Bestemmingsreserves 6615 1537

- Overige reserves 4278 5903

10893 7440

Bestemmingsfondsen 0 0

Voorzieningen 0 0

Langlopende schulden 0 0

Kortlopende schulden 0 0

Totaal passiva 10893 7440
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
           realisatie            budget            realisatie

2021 2021 2020

BATEN

baten eigen fondswerving 21818 15000 35287

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 21818 15000 35287

LASTEN

Besteed aan doelstelling 18130 15000 29468

Kosten eigen fondswerving 0 0 15

Kosten gezamenlijke acties 0 0 0

Kosten acties derden 0 0 0

Kosten werving baten 0 0 15

Kosten beheer en administratie 235 0 206

Totaal lasten 18365 15000 29689

RESULTAAT 3453 0 5598

Resultaatsbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

- Bestemmingsfondsen 0 0 0

- Continuïteitsreserve 0 0 0

- Bestemmingsreserves 5078 0 0

- Overige reserves -1625 0 5598

3453 0 5598

KOSTENVERDEELSTAAT
     kosten t.b.v.  werving baten

doel- eigen gezamenl. acties beheer totaal budget totaal

stelling fondswerv. acties derden & adm. 2021 2021 2020

Afdrachten aan doelen 18130 18130 15000 29468

Publiciteit + communicatie 0 0 0 0 0 15

Personeelskosten 0 0 0 0

Huisvestingskosten 0 0 0 0

Kantoor- en alg. kosten 0 0 0 15

Afschrijving 0 0 0 0

Bank- en rentekosten 235 235 0 191

Totaal lasten 18130 0 0 0 235 18365 15000 29689

SPLITSING PERSONEELSKOSTEN
real. budget real.

2021 2021 2020

Salarissen 0 0 0

Sociale lasten 0 0 0

Pensioenlasten 0 0 0

Ov. pers. kosten 0 0 0

Totaal 0 0 0

PERCENTAGES
Percentage kosten eigen fondswerving t.o.v. besteed aan doelstellingen 0%

Percentage "besteed aan doelstelling" versus baten 83%

Percentage totaal kosten versus "besteed aan doelstelling" 1%


