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Nijkerk, februari 2021

Geachte sponsor,
Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2020 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. Onze nanny werkt naar onze
volle tevredenheid van de kinderen, van Bethel en daarmee ook van ons.
Als we naar hulp en zorg aan de kinderen kijken, was 2020 een uitdagend jaar. Ook in
Ethiopië moesten de scholen dicht vanwege Covid-19, dus ook ons project. We hebben dus
onze noodhulp verlegt naar de plek waar onze projectkinderen wonen, meer daarover dieper
in dit verslag. Achteraf hebben ons geen meldingen van ziekte of sterfte voor ‘onze’
projectkinderen bereikt. In de loop van januari 2021 mochten we weer open.
Financieel gezien stelt het bestuur vast dat we ook in 2020 voldoende sponsoring hebben
mogen ontvangen. En onze stichting maakt nog steeds geen bestuurskosten (!).
Voor al deze zaken zijn we heel dankbaar.
Omdat zowel kinderdagopvang als kleuterschool precies doen waarop we hopen, hebben we
ons op de toekomst beraden. We willen kort gezegd in een vijfjarenplan de capaciteit van de
kleuterschool uitbreiden, omdat de huidige lokalen aan renovatie toe zijn en het opnemen van
meer kleuters van betalende ouders de afhankelijkheid van de sponsoring uit Nederland
verlaagt.
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 2020.
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 vragen, ons ook in 2021 met uw giften ruimhartig te blijven steunen.
Onze website www.friendsofbethel.nl is dé plek waar meer leuke foto’s en interessante
informatie te vinden is.
Voor 2021 hopen we op gezondheid voor de kinderen in ons project.
Een hartelijke groet,
Hero Torenbeek
Voorzitter

Jaarverslag 2020 Stichting Friends of Bethel

Pagina 2 van 12

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Projectbeschrijving
Het project samengevat
Doel
Bestuur in Nederland
Verslag 2020
Fondsenwerving en public relations
Activiteiten in 2020
Vinger aan de pols
Risico’s en risicomanagement
Financiële verantwoording 2020
Contactgegevens

Jaarverslag 2020 Stichting Friends of Bethel

3
4
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12

Pagina 3 van 12

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.
De staf in Ethiopië bestond in de tweede helft van 2020 nog uit zes mensen: manager
Bethel Gebreselassie, de nanny en 2 leraren, de kokkin en de nachtwaker. We merken
ieder jaar dat het moeilijker blijft om de eindjes aan elkaar te knopen en ons personeel
vast te houden.
We besloten eind 2020 tot een salarisverhoging voor 2021 met als voornaamste 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
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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 door naar onze kleuterschool, en
zoekt ons team nieuwe kinderen voor de dagopvang. We gaan daarbij uit van één kind per
gezin. Zo helpen we meerdere families tegelijk.

Onze kleuterschool is in het schooljaar 2013-2014 opengegaan. Ze biedt onderwijs aan 40-50
kinderen, dat waren er in het Covid-19-jaar 2020 natuurlijk minder. 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 meer inkomen, die de inhoud en kwaliteit van ons
onderwijs belangrijk vinden en daar een bescheiden bedrag extra voor betalen.
Om u een idee te geven van die kwaliteit: na 3 jaar in onze kleuterschool loopt een kleuter één
leerjaar vóór op kinderen die van een overheidsschool afkomen.
We bieden noodhulp aan zeer arme alleenstaande ouders ongeacht ras, of religie.
Wel wordt elke dag bij ons een Bijbelverhaal verteld omdat Bethel dit belangrijk vindt en zij
en wij deze noodhulp hebben willen beginnen vanuit christelijke naastenliefde.
Met onze diensten helpen we verder de gezinnen van ons personeel, omdat we ze van
inkomen voorzien.
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Bestuur in Nederland
Verslag 2020
De samenstelling van het bestuur in 2020 was:
Bestuurslid
Hero Torenbeek
Esther den Hartog-Roseboom
Huib Torenbeek
Petra Ruijsch
Jaco Haverhals

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid (nieuw)

Van de bestuursvergaderingen in 2020 zijn notulen gemaakt.
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Fondsenwerving en public relations
Stichting Friends of Bethel verwierf in 2020 haar fondsen op de volgende manieren:
-

-

-

-

Met behulp van individuele donateurs. Een belangrijk deel van onze inkomsten komt
uit particuliere donaties. We leunen daarbij voornamelijk op onze website
(www.friendsofbethel.nl), waarop geregeld nieuwe informatie en foto’s te vinden zijn.
We vragen daarnaast mensen die de stichting een warm hart toedragen, ons aan te
bevelen bij goede doelenacties in hun omgeving. Collectes in kerkelijk verband, een
actie op school, een kledingactie.
Deze initiatieven zijn altijd hartverwarmend en bijzonder welkom.
Een kerkelijke gemeente en een aantal bedrijven en stichtingen heeft toegezegd ons
voor een bepaald bedrag per jaar te sponsoren. Hierdoor ligt er jaarlijks een basis,
waardoor onze afhankelijkheid van individuele donateurs niet te groot en daarmee te
kwetsbaar 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.We hebben daarom in 2020:
o Een YouTube filmpje gepubliceerd waarin we ons vijfjarenplan uitleggen
o Regelmatig foto’s gepubliceerd op onze website
o Onze website up-to-date gebracht en van een QR-code voor donaties voorzien.
Maak er alstublieft gebruik van, het kan hieronder direct als u dat wilt
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Activiteiten in 2020
In 2020 was het de bedoeling van het bestuur om door te investeren in de renovatie van de
klaslokalen en het vervangen van schoolmeubilair en leermaterialen. Covid-19 heeft onze
plannen op de schop gegooid. Want toen in april/ mei 2020 ons kinderdagverblijf en
kleuterschool van overheidswege helemaal dicht moesten was de uitdaging om onze
projectkinderen te blijven steunen. Ook al kwamen ze niet bij ons. Onze mensen zijn ze toen
thuis gaan bezoeken om directe hulp te bieden, primair met voedsel. Al snel werd duidelijk
dat waar we normaliter het kind helpen op onze eigen locatie, we nu met de directe nood van
een heel gezin te maken kregen. We hebben dus ons volle budget ingezet om gezinnen van
projectkinderen thuis te helpen met voedsel en schoonmaakmiddelen en regelmatig contact te
houden voor een vinger aan de pols. We willen de kinderen niet verliezen voor de stichting.
Daarnaast is het toch gelukt om nog wat voorlopig herstelwerk aan de kleuterlokalen te doen
en zo onze vergunning voor 2020/ 2021 te behouden.
Verder hebben we het verwerven van sponsoring voor ons vijfjarenplan in gang gezet en de
eerste toezegging mogen ontvangen.

Hulppakketten voor de gezinnen worden gereedgemaakt
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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 rapport opgemaakt voor het bestuur in Nederland. In deze
rapportage worden ook bijzonderheden in de situatie van individuele kinderen opgenomen.
Mr. Ashenafi Tefera Haile controleert de financiën van het project. Ook voert hij eventuele
onderhandelingen met leveranciers. 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, zijn de ouder goed bekend en is het
aanmerkelijk lastiger om een kind bij ons achter te laten.
Er breekt een epidemie uit in het dorp of de regio.
gevolg: Kinderen kunnen niet op onze compound komen. Wanneer zich een situatie
voordoet wordt in overleg met Bethel besloten op welke wijze een gezin toch
ondersteund kan worden. Dit was in 2020 het geval.
De kinderen gaan na 3 jaar opvang toch niet door naar de openbare kleuterschool.
Een kind kan in de kinderdagopvang worden opgevangen tot het moment waarop het
naar de openbare kleuterschool kan. Wanneer de omstandigheden van het gezin dat
onmogelijk maken stroomt een kind alsnog door naar onze eigen 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 2020
Hieronder vindt u onze financiële verantwoording over het boekjaar 2020.
-

-

De inkomsten zijn hoger dan begroot. Dit komt door toezeggingen voor het
vijfjarenplan, Deze bedragen zijn gereserveerd dat doel.
De inkomsten van particuliere donateurs zijn iets hoger dan begroot, we zijn dankbaar
voor deze stabiele groep donateurs die ons steunen.
Gelukkig zijn we ook dit jaar gesteund door een paar bedrijven en instellingen.
Door de beperkende maatregelen rondom Covid-19 hebben we acties moeten
uitstellen. Incidentele acties hebben wel gezorgd voor enige additionele inkomsten.
Uitgaven zijn voor het overgrote deel ten goede gekomen aan noodhulp voor de
gezinnen van de projectkinderen. Daarnaast stijgen de kosten voor materiaal en
voedingsstoffen zowel door inflatie als schaarste.
Het eigen vermogen is ongeveer genoeg om de lopende kosten voor één jaar te
dekken. Daarnaast bevat het eigen vermogen €4000,- als reservering voor de
bekostiging van het vijfjarenplan.
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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
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