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Voorwoord van de voorzitter 
 
Het jaar 2020 was een jaar van stilgezet worden. Enerzijds door de wereldwijde 
Covid-19 pandemie, anderzijds – voor mij persoonlijk – vanwege geestelijke en 
emotionele ontwikkeling.  
Zowel bij deze pandemie als bij persoonlijke ontwikkeling ‘vecht’ je er in het begin 
tegen, maar wanneer je je erbij neerlegt wordt het meer en meer een situatie die je 
leert omarmen. 
 
Stilgezet worden is niet per definitie negatief. Nee, het is juist een positieve 
ervaring, waarin ik zelf geleerd heb om de innerlijke (= Goddelijke) rust terug te 
vinden. Een moeizame, maar zeker ook mooie en leerzame weg. 
Ik ben dan ook gelukkig, dat Gerrie en ik begin 2021 een nieuwe woonplaats 
hebben gevonden, waar we genieten van rust en ruimte. Ook van de tijd, die ik nu 
ruimschoots heb ‘gekregen’, omdat ik vervroegd met pensioen ben gegaan. 
 
Een nieuwe ‘sabbatical’ periode met alle tijd voor reflectie, heel veel tijd van rust en 
een overvloed aan tijd voor creativiteit. Maar ook een tijd van alles durven loslaten 
en opnieuw vertrouwen dat God een volmaakt plan klaar heeft liggen voor mij 
persoonlijk, voor ons als echtpaar, voor ons gezin en – daarvan ben ik overtuigd –  
ook voor Stichting Bridgetoconnect. 
 
Wellicht gaat alles anders dan wij ons hebben voorgesteld. Laten we juist dan ons 
vertrouwen vestigen op God Zelf, die voor alles een bepaalde tijd heeft vastgesteld. 
 
Johannes Oosterhagen, voorzitter 
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1. Verslag van het bestuur 
 
 
Het afgelopen jaar hebben we – ondanks Corona – toch kunnen starten met het 
geven van therapie. Verschillende vormen van therapie hebben ruimte gekregen: 
individuele therapie, creatieve therapie, relatietherapie en gezinstherapie.  
Er is veel gebeurd op het gebied van traumaverwerking, d.m.v. EMDR. We hebben 
bijzondere processen meegemaakt waar mensen vrij werden van trauma’s en de 
gevolgen daarvan. 
In gezinstherapie hebben we herstel gezien. Waar macht een grote rol speelde, 
kwam er dialoog voor in de plaats. 
 
We zijn gestart met het geven van de cursus ‘Vroeger en Verder’, een 
stabilisatiecursus na misbruik en/of mishandeling. 
 
We zijn ook dankbaar dat we juist door Corona geleerd hebben dat zorg op maat 
het meest effectief is. Retraites geven we nu vorm op een kleinschalige manier.  
We ervaren dat mensen geraakt worden en zich gezien voelen als we therapie en 
retraites toespitsen op de persoonlijke hulpvraag. 
 
Gerrie is inmiddels geslaagd voor haar opleiding voor EMDR en zal zich nog verder 
specialiseren op het gebied van traumaverwerking en complexe problematiek.  
 
Het is ons verlangen om verder te groeien als Stichting Bridgetoconnect in de 
mogelijkheden hulp te verlenen en zorg te kunnen bieden. In het bijzonder hopen 
we op een geschikte locatie voor de opvang van vrouwen. 
 
 

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.              
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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.’ 
 
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 
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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. 
 
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. 



7 

 
 

	

 
Website 
Inmiddels is onze website geheel vernieuwd en biedt deze mogelijkheden om alle 
informatie up-to-date te houden. Zo kunnen hier onder meer retraites worden 
aangekondigd en kan via de website daarop worden ingeschreven. 
Ook kan er nu rechtstreeks via onze website worden gedoneerd en kan onze 
nieuwsbrief worden aangevraagd. 
Zie: www.bridgetoconnect.nl 
 
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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2.  Organisatie 
 
Stichting Bridgetoconnect is opgericht op 1 september 2017 en beschikt over de 
ANBI status, waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting. 
 
KvK nummer  69515271 
RSIN nummer 857901813 
IBAN   NL08 ABNA 0250 5269 72 
 
Contactgegevens 
Stichting Bridgetoconnect 
Binnenpad 105, 8355 BV Giethoorn 
 
www.bridgetoconnect.nl 
info@bridgetoconnect.nl 
06 42088524  voor hulp 
06 24423613  voor overige zaken 
 
 

2.1  Bestuur 
 

Op 31 december 2020 bestaat het bestuur uit: 
 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per 1 september 2020 treedt Jaap van Dijk af als penningmeester.  

We hebben dus dringend nieuwe bestuursleden nodig (met name een secretaris en 

een penningmeester).  
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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. 
 
 

2.2  Werknemers 
 
Vanaf 1 januari 2020 is Gerrie Oosterhagen-van den Bos in 
dienst getreden bij stichting Bridgetoconnect als therapeut / 
psycholoog. Als bestuur prijzen we ons gelukkig met Gerrie 
die haar vele kwaliteiten nu inzet in dienst van de stichting. 
 
Gerrie biedt begeleiding in allerlei vormen van therapie.  
Zij is opgeleid als Toegepast Psycholoog en Contextueel 
Therapeut. Daarnaast is zij ook EMDR Master Practitioner.  
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3.  Jaarrekening 
 
Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van verandering. Om de missie en de visie 
van de stichting verder tot haar recht te laten komen is besloten om Gerrie 
Oosterhagen parttime in dienst te nemen. Binnen de stichting geeft zij therapie en 
zal zij ook retraites gaan verzorgen. 
 
De financiën van de stichting zijn daarom dit jaar anders dan in de vorige jaren.     
De inkomsten uit de therapiesessies zijn ongeveer genoeg geweest om de kosten 
die hieraan verbonden waren te dragen.  
 
Over het gehele jaar is echter een negatief resultaat van € 1.354 te zien. Dit 
negatieve resultaat komt grotendeels door de afgedragen giften over 2019, 
anderzijds door de administratie-/loonkosten. 
 
De giften zijn ten opzichte van het vorige jaar sterk terug gelopen. We hopen dat dit 
het komende jaar weer aantrekt, zodat de stichting meer hulp kan bieden aan 
diegenen die het nodig hebben. 
 
Jaap van Dijk, penningmeester 
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Stichting Bridgetoconnect
Jaarrapport 2020

Samenstellingsverklaring afgegeven

3.1                                                                                                                                                                                                                                                                Balans per 31 december 2020 
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende
activa
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

1 
134 -

Liquide middelen 2 193.460 195.604

193.594 195.604

       9
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 Stichting Bridgetoconnect
Jaarrapport 2020

Samenstellingsverklaring afgegeven

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Bestemmingsreserves 3 451 1.731
Overige reserves 4 190.723 190.797

191.174 192.528

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

5 
706 -

Overige schulden en overlopende passiva 6 1.714 3.076

2.420 3.076

193.594 195.604

       10
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3.2  Staat van baten en lasten over 2020 
 

  

Stichting Bridgetoconnect
Jaarrapport 2020

Samenstellingsverklaring afgegeven

3.2                                                                                                                                                                                                                                                                Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
€ € € €

Baten 7 
Financiële baten 8 4.505 17.314

4.505 17.314

Overige opbrengsten 9 11.658 -
16.163 17.314

Lasten
Lonen en salarissen 10 9.025 -
Sociale lasten en pensioenlasten 11 2.548 -
Algemene kosten 12 4.213 2.288
Donaties soortgelijke organisaties 13 1.731 20.275
Som der bedrijfslasten 17.517 22.563

Resultaat -1.354 -5.249

Financiële baten en lasten 14 - 2

Saldo van baten en lasten -1.354 -5.247

Bestemming saldo van baten en lasten

Bestemmingreserve -1.280 -18.544
Overige reserves -74 13.297

-1.354 -5.247

       11
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4.  Begroting 2021 
 
Het jaar 2021 zal voor de stichting een jaar zijn van grote uitdagingen: 
  
Ten eerste is besloten Gerrie Oosterhagen-van den Bos voor meer uren in dienst te 
nemen, wegens de toenemende vraag naar therapeutische hulp.  
 
Ten tweede zijn we nog steeds bezig mogelijkheid te onderzoeken en acties te 
ondernemen een eigen gebouw aan te kopen, waarin alle activiteiten kunnen 
worden ondergebracht. 
 
Deze uitdagingen vragen geloof, dat er meer geld ‘binnen’ zal komen. Zoals het er 
nu uitziet hebben we daarvoor een tekort. Maar we bidden en geloven dat er rijk zal 
worden voorzien in dat wat we nodig hebben, ook financieel. 
 
Het bestuur 
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Bijlage 
 

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website 
www.bridgetoconnect.nl en onze nieuwsbrieven, die we regelmatig verspreiden. 
 
U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrieven via deze link: 
https://bridgetoconnect.us17.list-
manage.com/subscribe?u=4d942887a5445185c4d5cb928&id=cc824ea00f 
 


