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Nijkerk, januari 2020 

 

 

 

Geachte sponsor, 

 

Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2019 van stichting Friends of Bethel.  

 

De kinderen waren gezond, dat is hier in Nederland maar zeker in Ethiopië reden tot grote 

dankbaarheid.  Ons personeel in Ethiopië heeft het bij ons goed naar de zin, we kennen weinig 

verloop ondanks dat we een terughoudend salarisbeleid voeren. Dat is opmerkelijk omdat 

werknemers in Ethiopië voor een klein verschil in salaris al van baan veranderen, ook als ze 

ervoor in een fabriek moeten gaan werken. Onze nanny werkt naar onze volle tevredenheid 

van de kinderen, van Bethel en daarmee ook van ons.  

 

In financiële zin gaat het redelijk goed, want we konden 2019 met een klein positief resultaat 

afsluiten, dankzij een aanzienlijke anonieme donatie.  

In het exploitatieoverzicht kunt u zien dat iedere gedoneerde euro rechtstreeks aan het project 

in Ethiopië ten goede komt. Zo hebben we in 2019 de speeltuin en de compound kunnen 

renoveren en daardoor onze vergunning kunnen veiligstellen. Onze stichting maakt nog steeds 

geen bestuurskosten, en daar zijn we trots op.  

 

In het derde kwartaal van 2019 waren er ernstige onlusten in de directe omgeving van ons 

project, het ging om een stammenstrijd die tientallen mensen het leven kostte. Alle winkels en 

scholen waren dicht, ook ons project lag een dikke maand stil.  

We zijn dankbaar dat alles voor het moment weer ‘normaal’ lijkt en we weer draaien. 

 

Omdat zowel kinderdagopvang als kleuterschool precies doen waarop we hopen, beraden we 

ons met enkele grotere sponsoren op de toekomst. Na de speeltuin en compound willen we in 

2020 investeren in wat we goed doen: we willen de capaciteit van de kleuterschool uitbreiden, 

want onze huidige lokalen zijn aan renovatie toe. 

 

Onze bijzondere dank geldt u, als onze ‘friend of Bethel’ hier in Nederland. U steunt een voor 

Ethiopische begrippen uniek project financieel en uw bijdrage geeft ons mede het vertrouwen 

om door te gaan. Namens het bestuur van stichting Friends of Bethel en onze mensen in 

Ethiopië daarom hartelijk bedankt voor uw steun in 2019 

 

Stichting Friends of Bethel hoopt ook met dit jaarverslag weer inzichtelijk te maken dat uw 

sponsorgeld goed terecht komt en ieder jaar weer een direct verschil maakt voor de kansen 

van een aantal hele jonge kindjes en geweldige kleuters, en hun alleenstaande ouders.  

Ik wil u daarom met nadruk vragen, ons ook in 2020 met uw jaarlijkse gift te blijven steunen.  
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Vanzelfsprekend informeren wij u per kwartaal over het wel en wee van onze stichting via 

nieuwsbrieven en acties. Onze website www.friendsofbethel.nl is dé plek waar inmiddels 

steeds meer leuke en interessante informatie te vinden is. 

 

Een hartelijke groet,  

 

Hero Torenbeek 

Voorzitter 

http://www.friendsofbethel.nl/
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Projectbeschrijving 

Het project samengevat 

- Stichting Friends of Bethel is opgericht in mei 2007. Na een aanloopperiode van één 

jaar startten we met Bethel’s Kids Day Care Centre. Inmiddels hebben we naast de 

kinderdagopvang een kleuterschool, zodat kinderen een paar jaar bij ons blijven. 

- We hebben op dit moment 7 mensen in dienst, de leidinggevende (Bethel 

Gebreselassie), de nanny, 3 leraren, de kokkin, de schoonmaakster en de nachtwaker. 

De afgelopen decennia heerste er geregeld hongersnood in Ethiopië. Die bracht samen 

met recente politieke onrust in oktober 2019 een inflatie van gemiddeld bijna 10 

procent per jaar met zich mee. We merken ieder jaar dat het moeilijker wordt om de 

eindjes aan elkaar te knopen en ons personeel vast te houden.  

- We hebben eind 2019 besloten tot een salarisverhoging in 2020 met als het doel om 

onze ervaren en gewaardeerde leerkrachten vast te houden.  

- Het bestuur ontvangt ieder kwartaal een rapport van mr. Ashenafi Tefera, onze 

financiële auditeur in Ethiopië. Hij rapporteert ook over hoe de kinderen het doen. 

- Stichting Friends of Bethel is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). Hiermee is ook elke gift aan de stichting fiscaal aftrekbaar. 

Onze bankgegevens: NL24 ABNA 0443 3206 83 t.n.v. Stichting Friends of Bethel 

 

Demografie Sebeta 

- Sebeta is een dorp ongeveer 24 km van Addis Abeba en heeft 55.000 inwoners. Dit 

aantal groeit snel met voornamelijk arme inwoners (verdienen maar 1 USD per dag). 

Dit komt omdat het dorp niet ver van Addis ligt en Addis duur is om te wonen.  

- 48% van de inwoners zijn kinderen onder de 14 jaar. Naar schatting 1600 kinderen 

onder de 3 jaar behoren tot de allerarmste 600 gezinnen, waar geen voorzieningen 

voor zijn. Ze missen zelfs basale voorzieningen als een dak boven het hoofd, schoon 

water, elektriciteit. 

- In Sebeta is best wat nijverheid en industrie: Er zijn de laatste jaren tientallen nieuwe 

bedrijven bijgekomen. Sebeta heeft op zich wel woonruimte, maar die moet je kunnen 

huren. Hierdoor is het hebben van een baan noodzakelijk. 
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Doel 
Bethel’s Kids Day Care Centre biedt allereerst gratis kinderdagopvang aan 8-10 kinderen 

(leeftijd 6 maand tot vier jaar). Zij behoren tot de allerarmste gezinnen.  

 

Wanneer de kinderen de dagopvang ontgroeien stromen ze zo mogelijk door naar onze 

kleuterschool, en selecteert het team in Ethiopië nieuwe behoeftige kinderen met hun ouders. 

We gaan daarbij uit van 1 kind per gezin. Zo kunnen we meerdere families tegelijk helpen.  

Onze kleuterschool is in het schooljaar 2013-2014 opengegaan. Ze biedt onderwijs aan 

ongeveer 50 kinderen, maar dat zijn er soms ook meer.  

 

 

De kleuterschool staat dus 

enerzijds open voor de kinderen die 

de kinderdagopvang ontgroeid zijn 

maar het risico lopen om tot hun 

leerplicht-leeftijd (6 jaar) toch op 

straat te belanden.  

 

Verder hebben we kleuters van 

ouders met wat meer inkomen, die 

de inhoud en kwaliteit van ons 

onderwijs belangrijk vinden en 

daar een bescheiden bedrag extra 

voor willen betalen. 

 

 

Om u een idee te geven: na 3 jaar in onze kleuterschool loopt een kleuter 1 jaar voor op 

kinderen die van een overheidsschool afkomen. Sommigen kunnen zelfs al in het Engels 

hardop voorlezen aan hun klasgenootjes. 

 

Hierboven een klaslokaaltje voor groep 3 van de kleuterschool. Hier krijgen ze dagelijks les.  

 

We bieden noodhulp aan zeer arme alleenstaande ouders ongeacht ras, of religie.  

Wel wordt elke dag bij ons een Bijbelverhaal verteld omdat we Bethel dit belangrijk vindt en 

zij en wij deze noodhulp hebben willen beginnen vanuit christelijke naastenliefde. 

 

Met onze diensten helpen we daarnaast de gezinnen van ons personeel, omdat we ze van een 

inkomen voorzien. 
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Bestuur in Nederland 

Verslag 2019 

De samenstelling van het bestuur in 2019: 

Bestuurslid Functie 

Hero Torenbeek Voorzitter 

Esther den Hartog-Roseboom Secretaris 

Huib Torenbeek Penningmeester 

Petra Ruijsch Lid 

Vacant Lid 

  

 

Van de bestuursvergaderingen in 2019 zijn notulen gemaakt. 
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Fondsenwerving en public relations 
Stichting Friends of Bethel wierf in 2019 haar fondsen op de volgende manieren: 

- Allereerst wil het bestuur graag individuele donateurs aan zich binden. Een belangrijk 

deel  van onze inkomsten komt uit particuliere donaties komt. We leunen daarbij 

voornamelijk op onze website (www.friendsofbethel.nl), waarop geregeld nieuwe 

informatie te vinden is. Verder kan men zich abonneren op onze nieuwsbrief, die twee 

keer per jaar uitkomt. U kunt zich hierop abbonneren door een email te sturen aan 

h.r.torenbeek@ziggo.nl  

- We vragen daarnaast mensen die ons een warm hart toedragen, ons aan te bevelen bij 

goede doelenacties in hun omgeving. Collectes in kerkelijk verband, een sponsorloop 

op school, een kledingactie… Friends of Bethel was zelfs al eens het goede doel bij 

een huwelijksjubileum en een kraamfeest.  

Deze initiatieven zijn hartverwarmend en de opbrengst blijft bijzonder welkom. 

- Er is een aantal bedrijven en stichtingen dat toegezegd heeft ons voor een bepaald 

bedrag per jaar te sponsoren. Hierdoor ligt er jaarlijks een basis, waardoor onze 

afhankelijkheid van individuele donateurs niet te groot is. 

- We merken dat in de loop der jaren het aantal reguliere giften afneemt en we voor 

onze particuliere donaties meer ons best moeten doen. 

 

 

 

 

  

http://www.friendsofbethel.nl/
mailto:h.r.torenbeek@ziggo.nl
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Voorzieningen in 2019 
 

In 2019 heeft bestuur besloten om te investeren in een renovatie van de speeltuin en het 

egaliseren van de compound. Dit is veiliger voor de kinderen die aan onze zorg zijn 

toevertrouwd, en het garandeerde ons dat onze vergunning van de overheid niet op het spel 

stond. 

 

  
 

 

Dagopvang en Kleuterschool  

 

We hebben met de dagopvang en kleuterschool tot begin 2019 enigszins onder de radar van 

de lokale overheid kunnen opereren: er werd niet te nauw gekeken naar onze voorzieningen. 

In de eerste maanden van 2019 werd ons te kennen gegeven dat we vanwege onze omvang 

opvielen en een aantal zaken moesten aanpassen om onze vergunning te behouden. Dat is 

gelukt, dus voor het schooljaar 2019/ 2020 hebben we een officiële vergunning voor het werk 

dat we doen. De vergunning voor de kleuterschool is 1 jaar geldig.  

Dat betekent dat we medio 2020 opnieuw beoordeeld worden. 

In 2020 willen we investeren in de renovatie en uitbreiding van de kleuterschool, daarover 

meer in onze nieuwsbrief. 

Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? Meld u dan aan via h.r.torenbeek@ziggo.nl   

mailto:h.r.torenbeek@ziggo.nl
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Vinger aan de pols 
Bij een project op afstand is het enerzijds van groot belang dat het stichtingsbestuur een 

helder zicht houdt op de ontwikkelingen van het project. Daarnaast is het voor het welslagen 

van het project belangrijk dat het team in Ethiopië voldoende ruimte ervaart om het project 

zelf vorm te geven. Zij zijn de mensen die het uiteindelijk moeten doen, en dat gebeurt 

volgens de in Ethiopië geldende normen, tradities en cultuur.  

Elk kwartaal wordt in Ethiopië een performance report opgemaakt voor het bestuur. 

Halfjaarlijks wordt over de situatie van de individuele kinderen gerapporteerd. 

Mr. Ashenafi Tefera controleert de financiën van het project. Ook voert hij eventuele 

onderhandelingen met aannemers. Hij schrijft het performance report voor het bestuur: over 

de situatie van de kinderen en ons team daar, en een overzicht van onze uitgaven daar. 

De benodigde financiële middelen voor de exploitatie worden per kwartaal overgemaakt naar 

een speciaal hiervoor geopende rekening in Ethiopië. Het bestuur heeft gekozen voor een 

EN/EN-rekening: Van deze rekening kan alleen geld opgenomen door de beide 

rekeninghouders tegelijk, Bethel Gebre Selassie en Ashenafi Tefere Haile.  
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Risico’s en risicomanagement 
U vindt hieronder de mogelijke risico’s en de manier waarop we daarmee proactief om gaan: 

 

In Ethiopië 

 

- De baby’s worden (om verschillende mogelijke redenen) niet opgehaald van de 

kinderdagopvang 

We beperken dit risico door de selectie van in aanmerking komende kinderen in 

overleg met kerkelijk leiders en wijkoudsten te doen. Omdat deze in aanzien staande 

personen direct betrokken zijn bij de selectie, is het voor de ouder moeilijker om het 

kind achter te laten. Verder is door deze procedure de ouder vrij goed bekend. 

Hierdoor wordt de drempel om een kind eventueel achter te laten aanmerkelijk 

verhoogd.  

- Er breekt een epidemie uit in het dorp of de regio. 

Kinderen met een besmettelijke ziekte kunnen niet op de kinderdagopvang worden 

toegelaten. Wanneer zich een situatie voordoet wordt in overleg met Bethel besloten 

op welke wijze een gezin toch ondersteund kan worden. 

- De kinderen gaan na 3 jaar opvang toch niet door naar de openbare kleuterschool 

school. 

Een kind kan worden opgevangen tot het moment, waarop het gerechtigd is naar 

school te gaan. Wanneer dat het geval is vervalt op dat moment het recht op opvang. 

Vanaf september 2014 kan een kind bij ons doorstromen vanuit de kinderdagopvang 

naar de kleuterschool. 

- Bethel wordt ziek. 

Op korte termijn wordt de dagelijkse gang van zaken waargenomen door één van de 

andere personeelsleden, totdat Bethel weer beter is. Lukt dit niet, dan zal mr. Ashenafi 

Tefera hierin Bethel vervangen. 

 

In Nederland 

 

- Er komen structureel onvoldoende financiële middelen binnen door sponsoring. 

Het bestuur zal extra activiteiten ontplooien om meer sponsoring te vinden binnen het 

eigen netwerk en met behulp van nieuwe activiteiten. Hierbij wordt ook scherp 

gekeken naar de manier waarop we in Nederland aan PR en marketing doen. 

Daarnaast wordt onderzocht welke bezuiniging het team in Ethiopië kan doorvoeren in 

de exploitatie, zonder dat dit de kwaliteit van de dienstverlening aantast. 

- Het bestuur hanteert het uitgangspunt voor de begroting dat we minimaal de 

verwachte uitgaven voor het volgende boekjaar in reserve hebben. Hiermee is, ook bij 

tegenvallende inkomsten, de voortgang van het project voor minimaal een jaar 

gegarandeerd.  
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Financiële verantwoording 2019 
 

Hieronder vindt u onze financiële verantwoording over het boekjaar 2019. De belangrijkste 

aandachtspunten: 

 

- De inkomsten zijn hoger dan begroot. Dit komt door een paar grotere incidentele 

giften.  

- De inkomsten van particuliere donateurs zijn in lijn met de begroting.  

- Gelukkig zijn we ook dit jaar gesteund door een paar bedrijven en instellingen.  

- Een paar leuke acties hebben ook gezorgd voor extra inkomsten.    

- Uitgaven zijn hoger dan begroot doordat we geïnvesteerd hebben in noodzakelijke 

verbeteringen van het buitenterrein voor de veiligheid van de kinderen en om onze 

vergunning van de overheid veilig te stellen.      

- Het eigen vermogen is ongeveer genoeg om de lopende kosten voor één jaar te 

dekken. Een ruimere reserve geeft meer zekerheid voor de langere termijn.  
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Mocht u nadere informatie over onze bestedingen en inkomsten willen, dan kunt u contact 

met mij opnemen, u vindt de contactgegevens in het volgende hoofdstuk. 
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Contactgegevens 
Stichting Friends of Bethel 

 

t.a.v. Hero Torenbeek, voorzitter  

Bruins Slotlaan 25, 

3861 KC Nijkerk  

 

@ h.r.torenbeek@ziggo.nl  

T 033 2466164 

M 06 10724982 

Website Friends of Bethel  

 

Kamer van Koophandel nr. 32125000 

Bankgegevens: NL24 ABNA 04433 20683 t.n.v. Friends of Bethel 

 

Stichting Friends of Bethel heeft een ANBI-beschikking 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:h.r.torenbeek@ziggo.nl
https://www.friendsofbethel.nl/

