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1. Algemeen 

Ook dit  jaar werkten wij niet in Laos. Helaas moest onze missie opnieuw worden opgeschort 
vanwege de wereldwijde situatie omtrent het coronavirus en de gesloten landsgrenzen. 
Wel bleven de contacten met de Laotiaanse collega’s bestaan door middel van Zoom consultaties 
over bepaalde moeilijke patiënten, waarbij wij de dokters in Laos adviseerden over de mogelijke 
behandelingen en ingrepen. Op kleinere schaal gingen de operaties van onze patiënten door, 
doordat het lokale team ,betaald door Bridge the Gap, de operaties uitvoerden.

2.Het Bridgethegap local Support Team. 

Ook het locale support team bleef noodgedwongen aan de zijlijn staan dit jaar, trappelend van 
ongeduld volgend jaar weer te helpen.


3.Afsluiting 

Al met al is er voldoende reden om ons het komende jaar weer met veel enthousiasme in te 
zetten. Daar profiteren natuurlijk op de eerste plaats de allerarmste kinderen en volwassenen met 
schisis, NOMA  en andere aangeboren en verworven afwijkingen in het hoofd-hals-nek gebied 
van.
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4.Financieel verslag 2022 

Hieronder volgt een korte toelichting en de balans van de stichting over het boekjaar 2022. 

Een aantal fondsen, stichtingen, bedrijven en particulieren, waaronder Stichting Benveh, de 
afdeling MKA van het Spaarne Gasthuis en de W.M. de Hoop stichting zijn wij zeer dankbaar voor 
hun bijdrage.

Dank gaat ook uit naar de vele persoonlijke donaties aan de stichting. Zij kwamen uit het gehele 
land en soms ook uit het buitenland.


Vele personen hebben de Stichting geholpen en wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun steun. 


De stichting is gecontroleerd en heeft de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status bij de 
belastingdienst behouden.


Er werd een aanzienlijk bedrag van €37.793,14 toegevoegd aan de reserves. Dit werd veroorzaakt 
door het enerzijds niet doorgaan van de reis van januari in verband met de wereldwijde lockdowns 
vanwege het coronavirus. Anderzijds werden grote bedragen geschonken voor het jaar 2023. 


De stichting houdt een ruime reserve aan. Dit bedrag bestaat uit de kosten van anderhalve missie 
(momenteel €60.000,-) en verder uit een reservering voor de aanschaf en het onderhoud van 
apparatuur voor het Mahosot ziekenhuis in Vientiane (5.000,-). Tevens wordt een bedrag van 
€20.000,- (5x €4.000,-) in reserve gehouden voor de aanschaf van een ‘startpakket’ aan medische 
apparatuur en instrumentarium voor de komende lichting jonge klare ‘Oral Surgeons’. Hierover 
moeten in 2023 nieuwe afspraken worden gemaakt met de Dental Faculty.

Voor de ondersteuning van het Bridgethegap local support team is een bedrag van €20.000,- in 
reserve genomen om tijdens de eerstkomende twee missies deze werkzaamheden te 
ondersteunen.

In totaal wordt nu dus €105.000,- in reserve gehouden en is €45.000,- begroot voor de missie van 
2023.
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Bijlage: financieel overzicht 2022 

Vientiane (Laos), 25 januari 2023 

J.T.P. Besseling 
Penningmeester Stichting Bridge the Gap 
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Lopende rekeningSpaarrekening Totaal
Beginbalans 01-01-2022 € 40.998,70 € 70.972,65 € 111.971,35
Eindbalans 31-12-2022 € 78.791,84 € 70.972,65 € 149.764,49

Donaties algemeen € 2.990,00 Bankkosten € (136,95)
Donaties notarieel € 500,00 Kosten operaties Laos € 0,00

Reis- en verpleegkosten € 0,00
Reisbijdrage teamleden € 1.750,00

Reiskosten team (2023) € (12.438,17)
Stg. Benveh € 1.500,00 Kosten (hecht)materiaal € 0,00
Stg. Damiano € 1.000,00
MKA KenM € 7.500,00 Aanschaf lesmateriaal € (31,50)
WM de Hoop Stichting € 25.000,00

Webhosting € (88,63)
Algemene kosten € (58,70)

Refund tickets 2021 € 10.362,20
VvAA aanspr. verz. € 0,00

Rente € (55,11)

Totaal € 50.547,09 Totaal € (12.753,95)
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