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Voorwoord van de voorzitter
Stichting Bridgetoconnect is inmiddels al het derde jaar van haar bestaan ingegaan.
We zijn God buitengewoon dankbaar voor wat Hij ons allemaal in deze afgelopen
jaren heeft gebracht in gezondheid, doorzettingsvermogen en niet te vergeten een
trouwe achterban, die dit werk van harte blijft ondersteunen.
Er zijn wat wisselingen geweest binnen het bestuur, waarin we heel duidelijk Zijn
leiding hebben ervaren. We zien uit naar een aanvulling en uitbreiding van het
bestuur en verdere bestuurstaken.
Vol goede moed zijn we het jaar 2020 ingegaan met de Opdracht die God ons heeft
gegeven, onder meer vanuit Jesaja 61, om aan ‘armen het goede nieuws te
brengen, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun
vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding.’
Johannes Oosterhagen, voorzitter
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1.

Verslag van het bestuur

Bridgetoconnect heeft het afgelopen jaar stappen voorwaarts gezet. We hebben
Jaap van Dijk mogen begroeten in zijn rol als penningmeester. Daarnaast is onze
eerste werknemer Gerrie Oosterhagen in dienst getreden als Contextueel
Therapeut. Hierdoor kunnen we mensen die de nodige hulp vragen nu ook
daadwerkelijk bieden. Dat stemt ons dankbaar. Verder in het verslag stellen Jaap
van Dijk en Gerrie Oosterhagen zich voor. Om te kunnen starten met (langdurige)
opvang van vrouwen is de aankoop van een gebouw dringend noodzakelijk. We
bidden nadrukkelijk voor financiële middelen om tot aankoop van een gebouw over
te kunnen gaan.
1.1

Missie, visie, doelstellingen

Bridgetoconnect werkt vanuit een visie van barmhartigheid. Dat wil zeggen dat elk
mens belangrijk is en dat iedereen het verdient om geliefd, gezien en erkend te
worden. We geloven dat mensen tot hun recht komen als ze in verbinding leven met
God en hun naasten. Elk mens heeft het verlangen om van betekenis te mogen zijn.
Onze visie is gebouwd op ons geloof in God, zijn zoon Jezus Christus en de kracht
van de Heilige Geest. We hebben in ons eigen leven ervaren dat leven met God ons
heeft genezen van wonden, die we hebben opgelopen in het leven. Hij heeft ons
vrijgemaakt van gevangenissen die we zelf creëerden door angst. Nu willen we dit
uitdelen en volgen het voorbeeld van Jezus die gezegd heeft dat wij Zijn handen en
voeten zijn.
In Mattheüs 25:35 staat: ‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst
en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was
naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en
jullie kwamen naar mij toe.’
En in vers 40 van datzelfde hoofdstuk: ‘Alles wat jullie gedaan hebben voor een van
de onaanzienlijkste van mijn broeders of mijn zusters, dat hebben jullie voor Mij
gedaan.’
En naar Jesaja 61:1-3 (iets ingekort): ‘De Heer heeft mij gezalfd om aan armen het
goede nieuws te brengen. Aan verslagenen hoop te bieden, om aan gevangenen
hun vrijlating bekend te maken. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Om
allen die treuren te troosten en hen een kroon op hun hoofd te schenken in plaats
van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkleding in plaats van
verslagenheid.’
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Het is Gods onvoorwaardelijke liefde voor mensen die ons drijft.
De kern is door ont-moeten innerlijke genezing/herstel vinden. Herstel vinden houdt
in genezing van wonden, herstel van verbinding. In de druk van het leven kunnen we
de verbinding met onszelf verliezen en daardoor de verbinding met anderen en met
God. Innerlijke genezing kan daar ontstaan als er verbinding gemaakt wordt met
onszelf, anderen en God. Vandaaruit ontstaat er nieuw leven, waardoor de mens
weer van betekenis kan zijn voor anderen.

1.2

Activiteiten

Uitstapprogramma
We bieden een veilige plek voor vrouwen die door mensenhandel in de prostitutie
terecht zijn gekomen. We bieden hen een compleet uitstapprogramma, bestaande
uit een geïntegreerd zorgaanbod van behandeling, begeleiding en onderwijs. Dit
wordt mogelijk gemaakt binnen een tijdelijke opvang van12 tot 36 maanden
(beschermd wonen), waarbinnen deze vrouwen hun eigen kracht en dromen kunnen
terugvinden. Er is een pastoraal team en professionele hulpverlening aanwezig.
Waar nodig wordt dit aangevuld met externe hulpverlening.
In de eerste drie maanden ligt de nadruk op veiligheid, liefde en structuur. Na deze
periode stellen we samen een behandelplan op en bieden wat nodig is om verder te
kunnen herstellen en leren zelfstandig een plaats in de maatschappij te kunnen
innemen. In dit traject gaan we uit van de gezonde kracht die elke vrouw in zich
draagt. Verbinding en participatie nemen een belangrijke plaats in binnen dat
proces. We willen daarin samenwerken met allerlei organisaties die zich inzetten
voor ditzelfde doel, zoals justitie, hulpverlening, maatschappelijk werk en
onderwijsinstellingen.
We faciliteren een plek voor vrouwen die het nodig hebben om tot rust te komen.
Daarin bieden we een individueel programma waarin wordt gekeken wat nodig is en
stellen we samen een plan op.
Hulptelefoon
Naast de opvang van vrouwen, willen we een hulptelefoon beschikbaar stellen, bij
voorkeur 24/7, waar vrouwen terecht kunnen met allerlei vragen, directe hulp en/of
verwijzing.
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Retraites
Daarnaast verzorgen we retraites met verschillende thema’s, gedurende
bijvoorbeeld een lang weekend of een week. Ook is het mogelijk voor een langere
periode bij ons te verblijven voor een tijd van bezinning en rust.
Voor retraites met een thema kan men denken aan:
§
§
§
§

Stilte retraites, individueel of in een groep met tijd voor spiritualiteit
Individuele retraites met een specifiek thema zoals identiteit
Retraites voor echtparen/partners, gericht op groei in intimiteit
Leiderschapsretraites

Therapie
Binnen de gemeenschap worden allerlei vormen van therapie aangeboden, zoals:
§
§
§
§

Individuele therapie
Creatieve therapie
Relatietherapie
Gezinstherapie

De therapie is geworteld in het contextuele gedachtegoed van Nagy.
Het kan zijn dat er geen therapeutische hulpvraag ligt, geen behandeling nodig is.
Eenvoudig tot rust komen is ook mogelijk.
Workshops
Workshops met verschillende thema’s worden aangeboden.
Duurzaamheid
Binnen de woon/werkgemeenschap staat duurzaamheid centraal, omdat alles wat
we ontvangen kostbaar is. De schepping is door God geschapen en dit verdient dat
we daar met zorg mee omgaan door een eenvoudige levensstijl.
Dit geven we vorm door te leven vanuit dankbaarheid en eenvoud. Genoeg is
genoeg. We geven het vorm door onder meer:
§
§
§

Het eten van zoveel mogelijk producten van eigen land
Zuinig om te gaan met water en energiebronnen
Zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn
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3.

Locatie

Op dit moment is er een locatie in beeld in Frankrijk die bijzonder geschikt is:
een ‘kolonie’ in een klein plaatsje in het zuiden van Frankrijk in de Pyreneeën.
Een prachtige locatie die ruimte genoeg in zich heeft om alle ontwikkelde
activiteiten aan te bieden.
Een plaats van rust, midden
in de natuur.
De locatie voorziet in de
mogelijkheid zelfvoorzienend
te kunnen leven.
Het ontbreekt Stichting
Bridgetoconnect nog aan
geldelijke middelen om het
pand te kunnen aankopen.
De vraagprijs is € 425.000.
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4.

Organisatie

Stichting Bridgetoconnect is opgericht op 1 september 2017en beschikt over de
ANBI status, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting.
KvK nummer
RSIN nummer
IBAN

69515271
857901813
NL08 ABNA 0250 5269 72

Contactgegevens
Stichting Bridgetoconnect
p/a Dwarsweg 5 - Fuut 7, 3959 AC Overberg
www.bridgetoconnect.nl
info@bridgetoconnect.nl
06 42088524
voor hulp
06 24423613
voor overige zaken
4.1

Bestuur

Op dit moment is het bestuur als volgt samengesteld:
§
§
§
§

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen

de heer J. Oosterhagen
vacant (tijdelijk waargenomen door de voorzitter)
de heer J.A. van Dijk
mevrouw C.A. Bakker-Schuurman

Mevrouw Bakker heeft haar functie van penningmeester overgedragen aan de heer
van Dijk, die nieuw is binnen het bestuur. We willen in 2020 ook heel graag de
vacature van secretaris invullen. En verder bestaat binnen de stichting nog de
nadrukkelijke wens het bestuur uit te breiden naar (minimaal) vijf personen.
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Bestuursleden van Stichting Bridgetoconnect ontvangen geen beloning en/of
vergoeding. Er bestaat wel de mogelijkheid tot onkostenvergoeding voor specifieke
uitgaven en vervoer (openbaar vervoer tweede klas / auto max. € 0,19 per km) t.b.v.
de Stichting. Deze uitgaven worden gedeclareerd door een declaratieformulier +
bewijzen in de vorm van bonnetjes of facturen te overleggen aan de
penningmeester.
De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door een onafhankelijke
accountant.

4.2

Werknemers

Vanaf 1 januari 2020 is Gerrie Oosterhagen-van den Bos officieel in dienst getreden
bij stichting Bridgetoconnect als (nu nog parttime) therapeut / psycholoog. Dat
betekent dat we nu al begeleiding kunnen bieden in allerlei vormen van therapie.
Als bestuur prijzen we ons gelukkig dat Gerrie haar kwaliteiten nu inzet in dienst van
de stichting.
Gerrie: Vol dankbaarheid ga ik aan de slag als behandelaar
voor Bridgetoconnect.. Voorbereidend op deze stap heb
ik de afgelopen vijf jaar een eigen praktijk gevoerd als
Contextueel Therapeut. Deze heb ik nu afgesloten.
De allereerste basis voor mijn werk als psycholoog/
therapeut is gelegd in de praktijk van het leven. Nu werk ik
als psycholoog in de ouderenzorg waar mensen met allerlei
vormen van hersenbeschadiging wonen. Van hen leer ik
over lijden in het leven. We kunnen zin geven aan lijden, als
we met elkaar mee durven lijden. Verbondenheid met anderen maakt lijden zachter.
Daarnaast leren zij mij vertragen in het leven. We leven in een maatschappij waarin
we gejaagd leven, waardoor we God en elkaar niet kunnen ontmoeten. Ont-moeten
is als eerste nodig om het leven te kunnen vieren.
Ik ga uit van een relationeel mensbeeld wat betekent dat we in relaties kwetsuren
kunnen oplopen. Tegelijkertijd vinden we ook in verbondenheid met de ander
herstel. We hebben allemaal te maken met gebrokenheid, kwetsbaarheid, verlies en
verdriet in het leven. Elk mens is uniek en verbonden met dierbare anderen waarin
we verantwoordelijkheid hebben om zorg te dragen voor elkaar.
Ik ben opgeleid als Toegepast Psycholoog en Contextueel Therapeut. Daarnaast
ben ik EMDR masterpractitioner i.o.
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5.

Jaarrekening

Het jaar 2019 is financieel gezien goed afgesloten. In totaal is er voor ruim € 17.000
aan giften ontvangen. Van dit bedrag zal in 2020 een 10e deel worden geschonken
aan een stichting die dezelfde belangen behartigt als Bridgetoconnect.
Van de ontvangen giften is een kleine tien procent besteed aan directiekosten. Deze
kosten houden met name verband met de bezichtigingen van de locatie in Frankrijk.
Met het oog op de veranderingen in 2020 is er nagedacht over verdere inrichting
van de financiën. In 2020 komt mevrouw G. Oosterhagen als therapeut in dienst van
de stichting. In die hoedanigheid zal zij therapie gaan geven aan verschillende
cliënten. Hierdoor zal het jaar 2020 een ander overzicht krijgen.
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5.1

Balans en staat van baten en lasten 2019
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6.

Begroting 2020

Voor de begroting van het boekjaar 2020 is onze verwachting dat er voldoende
donaties en giften ontvangen (zullen) worden om dit jaar te kunnen starten met de
geplande activiteiten.
We spreken tevens de wens en verwachting uit dat het aantal vaste (periodieke)
donateurs zal toenemen om in de lopende (on)kosten te kunnen blijven voorzien.
Verder zal de opvang en het verblijf vooral bekostigd moeten worden vanuit
(overheids-) subsidies, PGB en onder meer uit donaties van fondsen.
In Frankrijk is afgelopen jaar een geschikte locatie gevonden. We bidden, hopen en
verwachten dat we in de loop van dit jaar de locatie kunnen betrekken om met de
activiteiten te kunnen starten. Hiervoor is het nodig dat er een ‘wonder’ gebeurt.
Financieel of in welke andere vorm dan ook.
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Bijlage
Voor extra achtergrondinformatie verwijzen we graag naar onze website
www.bridgetoconnect.nl en onze nieuwsbrieven, die we regelmatig verspreiden.
U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrieven via deze link:
https://bridgetoconnect.us17.listmanage.com/subscribe?u=4d942887a5445185c4d5cb928&id=cc824ea00f
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