Management samenvatting Beleidsplan
Bridgeman foundation 2020-2021
versie juli 2020
Hoofdstuk 1 Inleiding
Dit beleidsplan beschrijft het beleid van de stichting Bridgeman
Foundation. Het beleidsplan stelt het bestuur op voor een periode
van 2 jaar en dit vormt de basis voor activiteiten en projecten die
passen bij de missie en visie van de Stichting. Aan de hand hiervan
worden kansrijke projecten getoetst, alvorens tot implementatie
over te gaan. De projecten die in deze samenvatting staan vormen
de basis, gaandeweg kunnen er nieuwe projecten ontstaan en
opgestart worden.
Bridgeman Foundation informeert voorts de betrokkenen, pers,
donateurs, sponsoren en andere stakeholders en het grote publiek
over het beleid van de stichting en de voortgang van de
onderliggende projecten.
Hoofdstuk 2 Visie en missie
The Bridgeman Foundation baseert zich op de filosofie dat er op
deze planeet genoeg is voor iedereen en streeft een wereld in
harmonie na. Projecten van de Foundation dragen hieraan bij door
het creëren van bewustzijn over de waarde van onze aarde en het
duurzaam delen van onze aarde. The Bridgeman Foundation wil
een bijdrage leveren aan een gezonde wereld in erfenis te geven.
Daarom zet the Foundation zich in voor het welzijn van mensen,
dieren, natuur en moeder aarde. De stichting organiseert
fondsenwervingsacties voor projecten die bijdragen aan het welzijn
van mensen, dieren, natuur en moeder aarde.

Drie pijlers vormen de basis. Alle activiteiten die ontplooid worden
moeten voldoen daaraan:
• Maatschappij – Bewustwording
• Mensen – Transformatie
• Natuur - Behoud en groei

Hoofdstuk 3 Ontstaansgeschiedenis Bridgeman Foundation
Het initiatief tot de Bridgeman Foundation is genomen door Robert
Bruggeman en zijn vrouw Monique Bruggeman van Leeuwen
gedurende hun spirituele verblijf in Vietnam, waar zij woonden en
werkten van 2010 tot 2012.
Zij hadden daar hun ‘Live Your Own Nature -bewustwordingscentrum’ in de expatwijk van die stad, voor coaching, healing,
meditatie en yoga. Ze leven van het geld dat ze verdienden, en elke
extra cent die niet nodig is voor hun levensonderhoud, aangevuld
met donaties van vrienden, kennissen en sociale media volgers,
doneren ze aan goede doelen. De drijfveer: Helpen daar waar lijden
is.
Eenmaal terug in Nederland besloten ze het groter aan te pakken.
Dit werd Bridgeman, een bewustzijn-organisatie. Hun droom was
om meer te doen voor de wereld en grotere problematieken aan te
kunnen pakken. Drie belangrijke activiteiten zijn toen van de grond
gekomen:
• Een jaarlijkse gesponsorde bewustwordingsretraite voor
jongeren met een ‘rugzak’;
• De documentaire ‘More than a pipeline’ over de onderdrukking
van oorspronkelijke volken;
• Het project Stoppen met vlees over de nadelige effecten van
de bio- industrie.
In juli 2016 werd Stichting Bridgeman Foundation opgericht vanuit
de filosofie van de transformatie.

De mensheid bevindt zich in een transformatieproces. Van angst
naar liefde, van nemen naar geven, van onbewust naar bewust.
Een overgangstijdperk van het menselijk bewustzijn van het
astrologische Vissen- naar het Aquariustijdperk. De Bridgeman
organisatie droeg vanaf dag 1 van haar oprichting in 2012 bij aan
die shift door mensen te helpen hun duisternis te transformeren en
bewuster te worden door ze te faciliteren in een hogere trilling te
komen, met als uitkomst: Een wereld in harmonie.
2018 werd aan de stichting de ANBI status toegekend, waarmee de
stichting een erkende goede-doelen stichting werd.
De komende jaren staan in het teken van groei, bijdragen en
impact. Het verschil maken samen met andere NGO’s, foundations,
organisaties, individuen, fondsen, bedrijven en stichtingen die bezig
zijn met dezelfde missie: Een wereld in harmonie.
Hoofdstuk 4: projecten
Vanuit de visie en missie worden projecten gerealiseerd die passen
onder de eerder genoemde drie pijlers. In de periode 2020 – 2021
komen de volgende projecten aan de orde:
1. Maatschappij – Bewustwording
•

Boeken

Stoppen met vlees! Om aandacht te vragen voor de gevolgen van
vleesconsumptie in Nederland en mensen te inspireren met vlees
eten te stoppen of te minderen.
In 2020 wordt de 7 delige documentaire ‘stoppen met vlees’
gelanceerd.
•

Films

More than a pipeline over de onderdrukking van de Sioux native
americans in Noord Amerika: www.morethanapipeline.com blijft
actueel en worden ingezet om bewustwording te creëren.

•

Social Media

Actieve online ondersteuning m.b.t. bovengenoemde projecten.
Bovendien worden deze media ingezet om bewustwording ten
aanzien van de transformatie op gang te brengen. Mensen te
inspireren in retraite te gaan, een coachingstraject te volgen, te
weten over de transformatie van 3d naar 5d en mensen aan te
zetten tot meditatie. Ook om de samenwerking met andere
lichtwerkers bekend te maken. Een community te creëren.
2. Mensen – Transformatie
•

Onderdrukking oorspronkelijke volkeren

•

Vluchtelingen

Vluchtelingen op Lesbos, teams helpen een week lang hands-on in
de vluchtelingenkampen in 2020 en 2021, zolang als dat nodig is
• Vrouwen, mannen, kinderen, jongeren
Jongeren met gedragsproblematiek kunnen deel nemen aan
transformatie- en bewustwordingsweken op het Landgoed Terra
Nova;
3. Natuur - Behoud en groei
•

Dierenwelzijn

•

Off-grid

Op het landgoed Terra Nova in Frankrijk wordt een duurzaam en
zelf-supporting terrein verder gerealiseerd en geprofessionaliseerd
in 2020-2021, waarin zichtbaar wordt dat het anders kan https://
terranova.center/wat-is-terra-nova/
• Natuur en milieu

Hoofdstuk 4 Sterkten en zwakten
Sterkten:
• the Bridgeman Foundation komt voort uit de social enterprise
Bridgeman, maar ze acteren onafhankelijk van elkaar. Bridgeman
houdt zich bezig met persoonlijke en bewustzijnsontwikkeling van
individuen en in het bedrijfsleven. Dit levert een netwerk op van
mogelijke donateurs voor de financiering van de projecten van de
stichting. We zien hierdoor ruime kansen voor fundraising.
• De coaches, trainers en facilitators die via Bridgeman opgeleid
worden, kunnen als vrijwilliger ingezet worden voor de projecten
van the Bridgeman Foundation.
• the Foundation ziet bewustwording van mensen als de sleutel tot
blijvende positieve verandering in de wereld. De medewerkers van
de foundation werken actief aan hun bewustwording. Alleen dan
kunnen zij werkelijk bijdragen.
• The Bridgeman Foundation ziet erop toe dat de projecten
zorgvuldig gekozen worden, de donaties en sponsorgelden bij de
beoogde doelgroep terecht komen en de projecten een blijvend
resultaat hebben.
Zwakten:
• The Bridgeman Foundation vindt op dit moment vooral binnen het
Bridgeman netwerk donateurs. Voor geldstromen moeten meerdere
mogelijkheden worden benut.
• The Bridgeman Foundation is nog relatief nieuw en onbekend in
Nederland en de wereld. Door meer bekendheid kan de stichting
meer geldstromen aanboren voor de financiering van haar
projecten.

Hoofdstuk 5 Verantwoording
Bestuurders van The Bridgeman Foundation krijgen uitsluitend de
onkosten vergoed die zij maken om het projectwerk te kunnen
verrichten. Hieronder vallen reis- en verblijfskosten naar projecten

en administratiekosten voor de stichting. Alle werkzaamheden
gebeuren op vrijwillige basis zonder een beloningscomponent.
Van de donaties wordt 10% gereserveerd om beheerskosten (zoals
o.a. bankkosten, hosting website e.d.) te dekken en een reserve op
te bouwen om nieuwe projecten op te starten.
(https://bridgeman.nl/wp-content/uploads/2018/07/modeljaarrekening-2017-klein-goed-doel-bridgeman-ingevuld.xlsx-Alleenlezen.pdf)

Voor meer details kunnen de statuten opgevraagd worden bij het
secretariaat van de stichting.
Het bestuur van Stichting Bridgeman Foundation bestaat uit:
Robert Bridgeman (voorzitter)
Johan Broersma (penningmeester)
Jessica Griekspoor (secretaris)
Ivo Brautigam (directeur)
Rianne Manten (algemeen)

