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Voorwoord 

Bestuurslid Jonathan Seesink over mosterdzaadje 

 

In kleine zaken zit de kracht om iets te veranderen. Ik geloof dat het mogelijk is om iets te 

betekenen voor mensen die bijna niks hebben ook al zijn we zelf niet de rijksten. 

Stichting mosterdzaadje vergelijk ik soms met een injectienaald. Op een hele specifieke plek 

iets goeds doen waar je anders nooit zou komen. Met als gevolg dat het hele systeem beter 

werkt. Soms worden mensen hun leven afhankelijk van injecties. Dat willen wij natuurlijk 

niet voor onze kennissen in Kenia. We willen dat ze zelfstandig een inkomen opbouwen om 

bijvoorbeeld kinderen naar school te sturen. De projecten die we doen moeten we met z’n 

allen zien als starthulp. Wat wij doen kun je zien als druppels op de hete plaat, maar voor 

bijvoorbeeld de weduwnaar Timothy Khisa die nu een extra onderdak heeft voor zijn 

kinderen betekent het veel meer dan dat! 

2018 was een mooi jaar voor mosterdzaadje. We hebben weer een reis naar Kenia mogen 

doen, hebben de lokale kerkgemeenschap gesteund en we hebben drie nieuwe 

bestuursleden geworven die in 2019 hun functie gaan oppakken. Helaas hebben wij ook 

afscheid moeten nemen van Wiebe als bestuurslid omdat hij zijn aandacht op andere zaken 

wil richten. 

In dit jaarverslag vindt u algemene informatie over de stichting, een samenvatting van de 

projectreis in 2018, overige activiteiten rondom de stichting en financiële gegevens over 

2018. 

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.  
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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: 

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 2018 

Van 13 augustus t/m 23 augustus zijn Eduard van Soest, Henk-Jan Seesink en Jonathan 

Seesink in Kenia geweest om de lokale bevolking te steunen in hun vaak armoedige situaties. 

En om hier opnieuw bewust van te zijn. 

We bouwden samen met de lokale kerkgemeenschap een hut voor een weduwnaar. We 

gaven aan dezelfde persoon een koe waardoor hij dagelijkse inkomsten heeft om 

bijvoorbeeld zijn kinderen naar school te sturen. 

Daarnaast stelden we zonnepaneeltjes ter beschikking voor alle drie hutten die we tot nu toe 

hebben gebouwd. Dat is handig voor verlichting binnen en voor het opladen van mobieltjes. 
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We kochten twee stukken land (totaal 2450 m2) en gaven het aan Christ The Living 

Testimony, de stichting waar de lokale kerkgemeenschap onder valt die wij steunen. We 

brachten de volledige tijd door bij de leden van de kerkgemeenschap. Dat heeft ze 

bemoedigd en versterkt de band die we met ze hebben. Ten slotte hebben we alle projecten 

uit voorgaande jaren geëvalueerd. 
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Aanvullende werkzaamheden 2018 

Vrienden van Henk-Jan hebben boterkoeken verkocht en hiermee 200,- EUR opgehaald. 

Verder zijn er drie personen gevonden die een bestuursfunctie op zich willen nemen. Dit 

wordt in 2019 verder opgepakt.  

Toekomstige werkzaamheden 

In 2019 willen we een nieuwe reis voorbereiden. Deze zal waarschijnlijk in 2020 

plaatsvinden. Het is ook denkbaar dat die reis voor het eerst in november of december 

plaatsvindt. Dan hebben we meer tijd om de reis voor te bereiden, vluchttickets te kopen en 

daarnaast hopen we hierdoor meer deelnemers te enthousiasmeren voor de reis. 

Voor deze reis willen we op meerdere gelegenheden geld inzamelen en mensen uit 

Nederland uitnodigen om mee te gaan. Het zou mooi zijn als het lukt om begin 2020 een 

voorbereidingsweekend te organiseren voor alle deelnemers zoals we dat ook voor de 

deelnemers van de reis in 2016 hebben gedaan. 

Bestuur stichting mosterdzaadje 

Henk-Jan Seesink (voorzitter) 

De voorzitter vertegenwoordigt het bestuur en geeft leiding aan de werkzaamheden van 

stichting mosterdzaadje.  

Jonathan Seesink (penningmeester) 

De penningmeester beheert de inkomsten en uitgaven van stichting mosterdzaadje. 

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 
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donaties helemaal in de projecten geïnvesteerd worden. Voldoening door te helpen is bij 

stichting mosterdzaadje genoeg. 

Financiën 

2018 

In 2018 zijn de binnen gekomen giften in periode van 2017-2018 geïnvesteerd in projecten 

in Kenia. Totaal is er bijna 4000,- EUR geïnvesteerd, afkomstig uit giften over 2016, 2017 en 

2018.  

De gemaakte onkosten zijn gering, namelijk 90,- EUR aan administratiekosten. Voor de 

Keniareis zijn ook kosten gemaakt. De kosten van de vliegtickets zijn via de boekhouding van 

de stichting gelopen. Alle kosten zijn allemaal door specifiek daarvoor bestemde giften 

gedekt. 

 

Baten (t/m 31-12-2018) 

 2018 

Giften 2.608,00 € 

Contanten 0,00 € 

Vergoeding onkosten 

algemeen 

0,00 € 

Vergoeding reiskosten 

Kenia 2018 

3.096,07 

Rente 0,84 € 

Totale baten 2018 5704,91  € 

 

Lasten (t/m 31-12-2018) 

  EURO 

Onkosten algemeen  €90,00 

Administratie Pakketkosten betaalrekening 

KNAB 

60 

Webspace, domeinnaam & 

mail account 

Strato NL 30 

Voorbereiding Keniareis 2018  €3076,99 



 8 
 

 Vliegtickets 3076,99 

Uitgaven Keniareis 2018  €3977,15 

 Zonnepaneeltjes 317,80 

 Koe voor weduwnaar 605,18 

 Hut voor weduwnaar 757,15 

 Twee stukken land, 2450 m2 2297,02 

Totale lasten 2018  €7.144,14 

 

Balans Betaalrekening 

Op 1 januari 2018 was het saldo op de betaalrekening van stichting mosterdzaadje 2175,35 

EUR (debet). Op 31 december 2018 was dit saldo 755,99 EUR (debet). In de kas zit -19,87 

EUR aan nog te vergoeden kosten voor de Keniareis 2018. Het resultaat over 2018 is -

1439,23 EUR. 

Het saldo blijft positief en biedt een goede basis voor een nieuwe reis in 2020. 

2019 

In 2019 worden geen kosten gerelateerd aan projecten gemaakt. De baten uit eigen 

fondsenwerving worden gebruikt voor een volgende Keniareis, waarschijnlijk in 2020. 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. 


