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Voorwoord
Voorzitter Henk-Jan Seesink over mosterdzaadje
mosterdzaadje is ontstaan vanuit een vrijmoedige hoop op een bijbels principe. Het moet
toch mogelijk zijn om als gemiddelde burger een verschil te kunnen maken voor de armen
om ons heen? Bijvoorbeeld Afrika?
In 2010 zag ik in Kenia organisaties de mist in gaan. Grote bedragen werden
verkwanseld, resulterend in een verkeerde neergezette muur voor een kindertehuis. Het geld
was een erfenis van een Canadese vrouw die na haar dood een verschil wilde maken. Maar
iedereen, van bouwvakker, bewaker tot aan de architect, heeft stiekem achter de hand zijn
graantje meegepikt. Uiteindelijk is het geld op en is het kindertehuis er nooit gekomen. Met
gevoelens van woede, frustratie en onvrede over ontwikkelingssamenwerking sluit ik mijn
eerste reis af. Het luchtkasteel is in elkaar gestoord.
Thuis in Nederland krijg ik een e-mail. George, een ‘fundi’ en pastor, die ik één dag
geholpen had bij het bouwen van een huis voor tienermoeders nodigt mij uit om hem en zijn
familie in Bungoma-County te bezoeken. Twee jaar later zit ik in zijn hutje met vier vrienden.
Geen stromend water, geen elektriciteit en vanwege onze aanwezigheid moeten zijn negen
kinderen in de kleine keuken slapen. Wij ontvangen net nieuw gekochte matrassen om in
hun woonruimtes te mogen slapen. Zijn vrouw wast ons de handen voordat wij aan de rijk
gedekte tafel beginnen. Ondanks armoede werden wij behandeld als koningen.
Zomer 2014 heeft mosterdzaadje het grootste kippenhok van Bungoma-County
gesponsord. Het helpt onze vrienden in Kenia om inkomsten te genereren om eigen sociale
projecten lokaal op te zetten. Samen hebben wij ook voor een weduwe een huis gebouwd en
schapen gegeven die onder toezicht van George verder opgefokt worden. Inmiddels heeft de
weduwe een paar schapen verkocht om van de opbrengsten een koe te kopen en zelf melk
te produceren. George vertelde mij dat hij vaak gevraagd wordt hoezo hij zich zoveel inzet
voor anderen ondanks het feit dat hij zelf arm is. Altijd moet hij mensen duidelijk maken dat
het belangrijker is om meer mensen in staat te stellen uit de armoede stappen. Want geld is
er nooit genoeg! Meer schouders kunnen de lokale armoede makkelijker bestrijden.
Tijdens het bouwen van de projecten zie ik de inzet van lokale mensen. Het is
overweldigend hoe iedereen letterlijk in de modder zit om de muren van de projecten hoog
te trekken. Man en vrouw, jong en oud, gelovig en ongelovig, Nederlander en Keniaan:
samen sterk tegen armoede. Langzamerhand bouwt zich mijn luchtkasteel weer op.
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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. De kleinheid van jouw aanwezigheid in de slums van
Kenia, de ene euro die je kan missen of de kwetsbaarheid van een kind op straat kan
groeien tot een perspectief voor de hele omgeving.
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 heeft dus met de algemeen nuttige activiteiten geen
winstoogmerk, maar wil mensen in staat stellen om hun situatie te veranderen.
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:
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.
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Projectreis 2014
Hartelijk dank voor jouw gebed en/of financiële ondersteuning! De projectreis 2014 was
mede dankzij jou een groot succes. Het is ons gelukt om in Kitale (Kenia) met straatkinderen
en hulpverleners in gesprek te gaan. Wij zoeken naar duurzame mogelijkheden om iets voor
hen in de toekomst te mogen betekenen. Daarnaast hebben wij de lokale bevolking en
kerken bemoedigd door met hen samen een huis voor een weduwe en haar kinderen te
bouwen. Aanvullend hebben wij de weduwe schapen gegeven om deze onder toezicht van
anderen verder te fokken. Met het hiermee verdiende geld zal ze uiteindelijk een koe kunnen
kopen om zelfvoorzienend te zijn. Het was mooi om te zien hoe mensen vanuit allerlei lagen
naar ons toe gekomen zijn om hun waardering voor de projecten te laten zien. Voor velen is
het een wonder dat mensen uit Nederland en Duitsland langs komen om te helpen.

Uiteindelijk hebben wij samen met een kerkgemeenschap het grootste kippenhok van
Bungoma-County gebouwd. Nu kunnen zij in de toekomst eigen sociale projecten starten.
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Werkzaamheden 2015

2015 was een jaar ter voorbereiding voor de toekomstige projecten. Met behulp van onze
nieuwe penningmeester heeft mosterdzaadje nu een eigen bankrekening. Hierdoor kunnen
we onafhankelijk en transparant onze geldstromen inzichtelijk maken. Verder wordt de ANBI
status

aangevraagd,

zodat

giften

van

de belasting

aftrekbaar zijn.

De

website

www.stichtingmosterdzaadje.nl en ons logo werden geheel vernieuwd dankzij een
vriend en deelnemer van de projectreis 2014.
De projecten uit de projectreis 2014 mochten verder groeien. Inmiddels hebben onze
vrienden in Kenia een eigen kippenvoedselmachine. Hierdoor kunnen ze het kippenvoer veel
goedkoper verkrijgen. De weduwe die wij mochten helpen heeft de schapen verkocht om
een koe te kunnen kopen. Tot slot waren we nog te gast bij de denktank ‘gerechtigheid’ bij
de studentenvereniging NSN. Hier mochten we veel vertellen over onze drijfveren om onze
vrienden in Afrika te helpen.
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Projectreis 2016
In augustus 2016 gaat een nieuw team naar Kenia. Gezamenlijk met onze vrienden in
Bungoma-County werken wij aan verschillende projecten. Afhankelijk van de inkomsten
willen we volgende projecten vorm geven:

Euro

Wat

3.000

4 koeien & een weduwehuis

4.000

6 koeien, dekens voor straatkinderen & een weduwehuis

6.000

8 koeien, dekens voor straatkinderen, een weduwehuis

10.000

2 koeien, dekens voor straatkinderen, een weduwehuis & een akker (klein)

14.000

4 koeien, dekens voor straatkinderen, een akker, een weduwehuis

27.000

8 koeien, dekens voor straatkinderen, 2 akker, een weduwehuis

We zullen in contact komen met de straatkinderen, de mensen in de omstreken Pokot, Kitale
en Bungoma-County. Het team zal bestaan uit 4 tot 6 mensen. Het vormen van een tweede
team is een optie. Er worden verschillende acties uitgevoerd om fondsen voor de projectreis
te werven.
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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.
Wiebe de Jong (penningmeester)
De penningmeester beheert het vermogen van stichting mosterdzaadje.
Jonathan Seesink (secretaris)
De secretaris ondersteunt de voorzitter met zijn werkzaamheden. Bij stichting mosterdzaadje
vervult hij ook een belangrijke rol in het onderhouden van mailaccounts en onze
internetpresentie.

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.

Financiën
2014
In 2014 heeft het bestuur samen met derden een Keniareis ondernomen. De baten uit eigen
fondsenwerving waren onvoldoende om het bouwen van het weduwehuis, het kippenhok en
het kopen van een schaap en kippen te financieren. Het bestuur heeft overblijvende kosten
uit eigen vermogen betaalt. Daarnaast heeft het bestuur ook de bijkomende kosten (kvk en
websitedomain) overgenomen, omdat de statuten het niet toestaan om deze via donaties te
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bekostigen (behalve als derden dit expliciet aangeven). Er werden geen kosten gemaakt met
betrekking tot vastgoed of medewerkers. De statuten staan dit niet toe.

2015
In 2015 heeft het bestuur een eigen rekening geopend (IBAN: NL62 KNAB 0726 6340 34).
Dit biedt de mogelijkheid om als stichting transparant werkzaam te zijn. Er werden in dit jaar
geen kosten gemaakt. De baten uit eigen fondsenwerving worden gebruikt voor de Keniareis
2016. Het bestuur heeft de bijkomende kosten (websitedomain en bankrekening) met eigen
vermogen betaalt, 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.

2016
In 2016 zal het bestuur samen met derden een Keniareis ondernemen. Tijdens de reis
worden afhankelijk van de baten verschillende projecten opgezet. Voor de begroting is
rekening gehouden met één akker, één weduwehuis, vier koeien en dekens voor
straatkinderen. Het doel is om voldoende baten te creëren via eigen fondsenwerving, zodat
het bestuur geen overblijvende kosten uit eigen vermogen moet betalen. Het bestuur zal ook
in 2016 de bijkomende kosten overnemen, omdat de statuten het niet toestaan om deze via
donaties te bekostigen (behalve als derden dit expliciet aangeven). Er worden geen kosten
gemaakt met betrekking tot vastgoed of medewerkers. De statuten staan dit niet toe.

Baten
Uit eigen

2014

2015

2016 (Begroot)

995,00 €

1284,56 €

14.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Fondsenwerving
Nalatenschappen
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Lasten
2014

2015

2016 (Begroot)**

Totale kosten

2.118,82 €

0,00 €

13.655,00 €

projectreis

(244.104,00 Ksh)

- Weduwehuis

544,37 €

0,00 €

546,20 €

(62.715,00 Ksh)
- Kippenhok

1.531,06 €

(60,000,00 Ksh)
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

182,07 €

(176.389,00 Ksh)
- Schaap

43,40 €
(5.000 Ksh)

- Dekens voor

0,00 €

straatkinderen
- Akker

(20.000,00 Ksh)
0,00 €

0,00 €

10.924,00 €
(1.200.000 Ksh)

- Koeien (vier stuk)

0,00 €

0,00 €

2.002,73 €
(220,000 Ksh)

Totale bijkomende

0,00 €

0,00 €

0,00 €

kosten*

(71,00 €)*

(37,43 €)*

(329,43 €)*

- Registratie KvK

0,00 €

0,00 €

0,00 €

(50,00 €)*

(0,00 €)*

(0,00 €)*

0,00 €

0,00 €

0,00 €

(21,00 €)*

(17,43 €)*

(19,43 €)*

0,00 €

0,00 €

0,00 €

(0,00 €)*

(20,00 €)*

(60,00 €)*

- Roll up Banner

0,00 €

0,00 €

0,00 €

(twee stuks)

(0,00 €)*

(0,00 €)*

(200,00 €)*

- Printreclame

0,00 €

0,00 €

0,00 €

(0,00 €)*

(0,00 €)*

(50,00 €)*

- Websitedomain
- Bankrekening

*Betaald door eigen vermogen van het bestuur
** Wisselkoers berekend op 7-11-2015
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