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Algemene gegevens
Rekeninggegevens:
Stichting mosterdzaadje
IBAN: NL62 KNAB 0726 6340 34
KvK: 60215054
RSIN: 853812755
Adres:
Stichting mosterdzaadje
Paul Krugerstraat 55
3312ER Dordrecht
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Voorwoord
2020 was gekenmerkt door de COVID-19-pandemie. Dit had ook
consequenties voor mosterdzaadje en onze geplande projecten. De
vluchten naar Kenia werden gecanceld en de projectreis 2020 kon
niet doorgaan. In de zomer is het wel gelukt om met de beoogde
deelnemers van de projectreis en alle bestuursleden een
teambuilding weekend te doorlopen. Mooi om te zien dat zo veel mensen
enthousiast zijn over stichting mosterdzaadje en daar ook actief in willen bijdragen.
Daarnaast kon de Keniaanse community ondanks de pandemie heel wat werk verrichten.
Onze secretaris bleef contact houden met George (onze lokale partner) die alle lopende
projecten leidt. De pandemie heeft ook daar impact op de samenleving, maar onze
initiatieven konden blijven doorgaan. Voor het eerst sinds bestaan van stichting
mosterdzaadje waren we genoodzaakt om geld op afstand naar de Keniaanse community te
sturen. Normaal gesproken is ons streven om aanwezig te zijn bij projecten zodra we geld
van donateurs besteden. Dit was door de buitengewone omstandigheden van COVID-19 niet
mogelijk. Alsnog wilden we graag dat onze initiatieven in Kenia blijven groeien. Er is dus in
samenspraak met de lokale Keniaanse gemeenschap traditioneel Afrikaans huis voor een
weduwe gebouwd. Verder is een groentekas neergezet die ook beschikt over een waterbron
waardoor de lokale gemeenschap gewassen kan aanbouwen en daardoor een extra
inkomstenbron heeft. Deze projecten werden betaald van de giften van onze donateurs.
We gaan graag naar onze Keniaanse vrienden om de contacten warm te houden en om de
projecten in het echt te zien zodra we hiervoor de mogelijkheid zien. Hartstikke bedankt voor
jouw steun! Op naar een nieuw jaar waarin we zien dat God aan het werk is en een mooi
plan voor ons allemaal heeft zowel voor de Kenianen als voor ons.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Jonathan Seesink
Bestuurslid stichting mosterdzaadje
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Over stichting mosterdzaadje
“Stichting mosterdzaadje wil vanuit christelijke waarden met bescheidenheid en
transparantie mensen in armoede hulp bieden en hoopvol stemmen door anderen te
inspireren zelf een mosterdzaadje te zijn.”
Zelfs een kleine inzet van jou kan in Kenia een onderscheid maken. En als je met ons op reis
gaat zie je hoe het beetje aandacht, het geven van de euro of het meedoen aan
gezamenlijke projecten het verschil gaat maken. In jouw leven en dat van een ander.
Ons raakt de eenvoud, waarmee je naast onze vrienden in Kenia kan staan. Stichting
mosterdzaadje heeft de droom dat iedereen dichter bij elkaar komt. Door elkaar te leren
kennen en samen aan een project te werken ontstaan mooie dingen.
Geïnspireerd door Mattheüs 13:31-32 geloven wij dat kleinheid en kwetsbaarheid de kracht
heeft om zaken te veranderen.
Stichting mosterdzaadje zet zich voor 100% in voor het algemeen belang. Alle giften worden
geheel aan de projecten besteed. De andere bijkomende kosten worden betaald door het
bestuur of door donateurs die expliciet aangeven zorg te willen dragen voor deze
bijkomende kosten. Op deze manier geeft de stichting zelfs meer dan 100%, want het
bestuur investeert mee.
De stichting wil in het buitenland werkzaam zijn door middel van:
1.

Het leveren van productiemiddelen en onderdak;

2.

Het meenemen van geïnteresseerden naar lokale projecten; en

3.

Het organiseren van activiteiten die het contact naar de lokale bevolking en
kwetsbare individuen verbeteren en hen hoop geeft.

De stichting wil in Nederland werkzaam zijn door middel van:
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1.

Het organiseren van verschillende acties (geldinzameling, voorlichting etc.);

2.

Het oprichten en onderhouden van een informatieplatform op internet;

3.

Het versturen van een nieuwsbrief en gebedsbrief naar geïnteresseerden; en

4.

Het bijhouden van een transparante en actuele boekhouding.

Projectreis 2020
Verschillende bestuursleden onderhouden al 10 jaar een samenwerkingsrelatie met de lokale
gemeenschap in de regio Bungoma County, Kenia. Het is gebruikelijk om bij stichting
mosterdzaadje via een tweejaarlijkse cyclus een projectreis naar Kenia te organiseren. In
2019 was dus geen reis geplant, maar in augustus 2020 was het projectteam van zeven
mensen (inclusief twee bestuursleden) van plan om verschillende projecten op te zetten.
Door de wereldwijde crisis met de COVID-19 pandemie is de reis verplaatst naar 2021 of
2022. Afhankelijk van de veiligheid hebben de projectleden aangegeven alsnog te gaan.
Door de uitzonderlijke situatie heeft het bestuur unaniem besloten om tegen het
gebruikelijke beleid van stichting mosterdzaadje in te gaan en financiering voor de geplande
projecten direct over te maken. Normaliter is het noodzakelijk dat ten minste een bestuurslid
fysiek aanwezig is om de rekeningen te betalen, zodat het bestuur zorgvuldig kan afwegen
of de kosten efficiënt zijn gemaakt ten dienste van de missie. Gezien er al 10 jaar een
vertrouwensbasis is opgebouwd met de lokale gemeenschap is besloten om vanuit een
afstand de projecten te monitoren. Regelmatig hebben onze partners ons op de hoogte
gehouden van de voorderingen. Het is gelukt om volgende zaken te realiseren:
(1) een huis voor een weduwe inclusief een koe (voor inkomsten) en een zonnepaneel (voor
licht en mogelijkheid mobiel op te laden)
(2) een waterput met wateropslag
(3) een groentekas
(4) een training voor iemand binnen de lokale gemeenschap om efficiënter te produceren
voor een groentekas
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Fondsenwerving 2019 en 2020
Afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Voor de meeste van ons herkenbaar, helaas had dit
ook invloed op de inkomsten middels fondsen of het uitgeven van deze fondsen. In het
achterliggende seizoen hebben we op verschillende creatieve en spontane manieren geld op
kunnen halen ten behoeve van stichting mosterdzaadje. Zo is er bijvoorbeeld een
taartenactie geweest waarbij twee projectleden taarten hebben ingekocht, gemaakt en
verkocht door heel Nederland! Het bestuurslid fondswerving heeft samen met een projectlid
een halve marathon gelopen in de maand mei 2020, waar rond de 1000 euro mee is
opgehaald! Het opgehaalde geld was bedoeld om te besteden tijdens de Keniareis die voor
afgelopen augustus 2020 stond gepland. Door alle maatregelen ging dit niet door, maar toch
hebben we op een aangepaste en bijzondere constructie het geld over kunnen geven naar
onze broeders en zusters in Kenia.
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Plannen tot 2022
In 2021 hopen wij dat de bestuursvoorzitter de recente projecten kan bezoeken. Op die
manier willen we evalueren of de projecten zorgvuldig uitgevoerd zijn. Verder wil het bestuur
onderzoeken wat haalbaar is om de plannen van de lokale gemeenschap te ondersteunen. In
2016 hebben onze lokale partners hun plannen van een scholings- en opleidingscomplex
gedeeld, waarbij ook kinderen met lijmverslaving via medische- en psychosociale
hulpverlening geholpen kunnen worden. Zij willen zich inzetten voor kinderen en jongeren,
zodat hun talenten ontwikkelt kunnen worden en zij een verschil kunnen maken in Kenia en
de wereld.
Het bestuur is voornemens om de planningskosten over te nemen, zodat de lokale
gemeenschap in samenwerking met de overheid kan kijken waar projecten van stichting
mosterdzaadje het beste gerealiseerd kan worden (bv. planning van locatie extra
groentekassen). Afhankelijk van de COVID-19 situatie wil het projectteam 2020 naar Kenia in
2021 of 2022 om de productiemiddelen van de lokale gemeenschap te versterken (bv. via
extra groentekassen, koeien en land). Daarnaast willen we samen met de lokale
gemeenschap opnieuw een weduwe ondersteunen met een traditionele Afrikaanse hut, zodat
ze hun kinderen niet de straat op moeten sturen. Het kan voorkomen dat de kinderen
dakloos worden (met vaak trauma’s en lijmverslaving tot gevolg).
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Bestuur stichting mosterdzaadje
Henk-Jan Seesink (voorzitter)
De voorzitter vertegenwoordigt het bestuur en geeft leiding aan de werkzaamheden van
stichting mosterdzaadje.

Pieter Hildering (secretaris)
De secretaris ondersteunt het bestuur met het organiseren van vergaderingen en het
bijhouden van notulen. Daarnaast fungeert hij als maandelijks contactpersoon met de lokale
gemeenschap in Kenia.

Wayne de Leeuw (penningmeester)
De penningmeester beheert de inkomsten en uitgaven van stichting mosterdzaadje.

Petra de Leeuw - van de Minkelis (bestuurslid)
Als bestuurslid richt zij zich op de fondsenwerving.

Jonathan Seesink (bestuurslid)
Als bestuurslid richt hij zich op de online communicatie en het onderhouden van de website.

Beloningsbeleid
De statuten van stichting mosterdzaadje laten geen beloningsbeleid toe voor bestuur of
personeel. Stichting mosterdzaadje zal alleen werkzaam zijn door middel van vrijwilligers.
Hierdoor wordt gewaarborgd dat iedere inzet voor de stichting geheel vrijwillig is en de
donaties helemaal in de projecten geïnvesteerd worden. Voldoening door te helpen is bij
stichting mosterdzaadje genoeg.
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Financiën
2019 en 2020
In 2019 zijn rond 60% meer giften gegeven in vergelijking tot 2018. De stijging aan giften
heeft zich in 2020 doorgezet met 270% in vergelijking tot 2019. In 2020 zijn de giften
geïnvesteerd in projecten in Kenia. Totaal is er rond 8700,- EUR geïnvesteerd, afkomstig uit
giften over 2019 en 2020.
De gemaakte onkosten zijn gering, namelijk 90,- EUR aan administratiekosten in 2019 en
160,- in 2020. De administratiekosten in 2020 vielen hoger uit door de gestegen
pakketkosten vanuit de bank. Daarnaast heeft het bestuur besloten om twee keer een
bedrag over te maken naar de lokale partners in Kenia, waardoor overboekingskosten zijn
ontstaan. Het is nooit eerder gebeurt dat het bestuur een bedrag heeft overgemaakt. Door
de COVID-19 pandemie was het niet mogelijk om lokaal met een team aanwezig te zijn.
Vanwege de uiterst uitzonderlijke situatie heeft het bestuur besloten om van de statuten af
te wijken en het geld voor de projecten over te maken. De kosten van de vliegtickets zijn via
de boekhouding van de stichting gelopen. Alle kosten zijn allemaal door specifiek daarvoor
bestemde giften gedekt. De vergoedingen voor de reiskosten van het projectteam 2020 zijn
uitgegeven, maar werd dit terug betaald met 29,- administratiekosten van de
vliegticketverkoper. De algemene onkosten in 2019 en 2020, de voorbereidingskosten van de
Keniareis 2020, overige lokale kosten en de extra overboekingskosten van de bank zijn
overgenomen door specifieke giften vanuit het bestuur.

Baten (t/m 31-12-2020)
2018

2019

2020

Giften

2.608,00 €

4215,97 €

15398,33 €

Contanten

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Vergoeding onkosten

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.096,07 €

0,00 €

6904,80 €

Rente

0,84 €

0,30 €

0,06 €

Totale baten

5704,91 €

4215,27 €

22305,19 €

algemeen
Vergoeding reiskosten
Kenia
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Lasten (t/m 31-12-2020)
2018
Onkosten

2019

2020

90,00 €

90,00 €

160,00 €

60,00 €

60,00 €

100,00 €

Overboekingskosten

0,00

0,00

30,00 €

Webspace, domeinnaam &

30,00 €

30,00 €

30,00 €

3076,99 €

0,00 €

29,00 €

3076,99 €

0,00 €

29,00 €

3977,15 €

0,00 €

8134,00 €

Zonnepaneel

317,80 €

0,00 €

125,00 €*

Koe

605,18 €

0,00 €

570,84 €*

Hut

757,15 €

0,00 €

1005,92 €*

Land

2297,02 €

0,00 €

0,00 €

Greenhouse

0,00 €

0,00 €

3888,89 €*

Waterput & wateropslag

0,00 €

0,00 €

1885,72 €*

Overige lokale kosten

0,00 €

0,00 €

365,48 €*

Extra overboekingskosten

0,00 €

0,00 €

292,15 €*

0,00 €

0,00 €

400,00 €

7.144,14 €

90,00 €

8.723,00 €

algemeen
Pakketkosten
betaalrekening KNAB

mail account Strato NL
Voorbereiding
Keniareis
Vliegtickets
Uitgaven
projecten
Keniareis

Bank (bv. wisselkoers)
Uitgaven
training partner
Kenia

Totale lasten
*wisselkoers juli 2020 ongeveer: 1€ = 120 KSh

Balans Betaalrekening
Op 1 januari 2019 was het saldo op de betaalrekening van stichting mosterdzaadje 755,99
EUR (debet). Op 31 december 2019 was het saldo 4.862,39 EUR (debet). Op 31 december
2020 was dit 18.442,58 EUR (debet). Het resultaat over 2019 is 4.106,40 EUR en over 2020
is het 14.333,18 EUR. Het saldo is positief en biedt een goede basis voor een nieuwe reis in
2022.
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2021 en 2022
In 2021 en 2022 worden kosten gerelateerd aan projecten gemaakt. De baten uit eigen
fondsenwerving worden gebruikt voor een volgende Keniareis, afhankelijk van de
ontwikkelingen van COVID-19 pandemie. Het bestuur zal de bijkomende kosten
(bijvoorbeeld de website en de bankrekening) met eigen vermogen betalen, omdat de
statuten het niet toestaan om deze via donaties te bekostigen (behalve als derden dit
expliciet aangeven). Er werden geen kosten gemaakt met betrekking tot vastgoed of
medewerkers. De statuten staan dit niet toe.
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