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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
Opnieuw is een jaar voorbij gegaan waarin grotendeels COVID-19 sterk de aandacht vroeg.
Toen vorig jaar de reis naar Kenia werd afgezegd was er de stille hoop dat we een jaar later
alsnog zouden kunnen gaan. Helaas was dit niet mogelijk. Naar de toekomst toe zien we
God zij dank weer mogelijkheden om te gaan!
In het afgelopen jaar zijn de contacten met onze partners in Kenia aangehouden en heeft
het werk niet stilgestaan. Zo ontvangen we regelmatig goede berichten over de projecten
van de afgelopen jaren. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de doorlopende opbrengsten
vanuit de gebouwde plantenkas, waar de gemeenschap ook zelf regelmatig in investeert om
het project winstgevender te maken. Zo is in het afgelopen jaar de put die de kas van water
voorziet dieper uitgegraven om te voorkomen dat er een watertekort zou ontstaan.
In het afgelopen jaar zijn ook de voorbereidingen gestart van de gezamenlijke wens om in
de toekomst een scholings- en opleidingscomplex te gaan starten, waarbij in de toekomst
ook mogelijkheden ontstaan om psychosociale hulp voor (lijm)-verslaafde en dakloze
kinderen te organiseren. Deze plannen zijn middels een ‘masterplan’ uitgewerkt.
Dank voor uw en jouw doorlopende steun! Regelmatig worden we op onze vergaderingen stil
van de bedragen die we op de bankrekening zien staan, en voelen we de noodzaak groeien
om dat geld niet spreekwoordelijk ‘in de grond te begraven’, maar het te zaaien zodat het
ook vrucht kan dragen!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Wayne de Leeuw
Penningmeester 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.

Projecten 2021
Ook in 2021 heeft geen projectreis plaats kunnen vinden. We hebben in het afgelopen jaar
de volgende activiteiten ondernomen.
●

Schoolkosten betaald voor twee kinderen van een weduwnaar voor wie we in het
verleden een huisje hebben gebouwd samen met Christ the Living Testimony (lokale
kerkelijke gemeente, hierna: CtLT).

●

We hebben de initiële kosten van het masterplan betaald.

●

Er is een koe gekocht voor CtLT.

Deze kosten zijn evenals het voorgaande jaar in afwijking van de statuten overgemaakt
middels een overschrijving per bank (zie verder Financiën)
In het afgelopen jaar zijn de contacten met onze partners in Kenia aangehouden. Hieronder
is een korte samenvatting van de projecten die door de lokale gemeenschap in aansturing
van de lokale kerkelijke gemeente (CtLT) worden uitgevoerd.
Weduwenhuizen (gerapporteerd door CtLT)
We danken mosterdzaadje voor de weduwenhuizen die gebouwd zijn sinds we de
samenwerking gestart zijn. De huisjes zijn erg belangrijk voor de gezinnen en zij zijn erg
dankbaar. Ze gebruiken de melkopbrengst van de koeien die ze hebben ontvangen en
hebben ook lichtvoorziening o.b.v. zonne-energie.
Koeien (gerapporteerd door CtLT)
Het koeienproject loopt goed, het gaat om de volgende aantallen:
●

Startaantal: 9

●

Gestorven: 4

●

Geboren: 13 (waarvan 3 in 2021)

●

Verkocht: 7

Water reservoir (gerapporteerd door CtLT)
Het water reservoir doet het goed, hoewel aan het eind van het seizoen er minder water
beschikbaar kwam. Daarom heeft CtLT de put dieper gemaakt. Dit probleem kwam niet als
een verrassing en ze waren er op voorbereid. We hebben tijdelijk een deel van het
benodigde water van elders gehaald.
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Greenhouse (kas) (gerapporteerd door CtLT)
Het ‘Greenhouse’ voldeed dit jaar niet aan de verwachtingen, vanwege zware wind die de
jonge plantjes kapot maakte. Daarom waren we wat vertraagd. We hebben wat variëteit
aangebracht in plantjes en goed kunnen trainen/oefenen. Er zijn geen plantenziektes
uitgebroken.
●

Totale productie: 1565 kilogram

●

Verkoopprijs: (ongeveer) 50 ksh per kilogram

●

Totale omzet: 76.200 ksh

●

Productiekosten: 18.510 ksh

●

Nettowinst: 57.690 ksh

Vergeleken met vorig jaar zijn de productiekosten lager en is de nettowinst hoger, hoewel de
nettowinst niet voldoet aan de verwachting.
Andere resultaten door CtLT gerapporteerd
●

CtLT heeft een stukje land gekocht bij het dorp Makhonge.

●

Er is elektriciteit aangelegd op land van CtLT.

Verwachting / doel CtLT
●

CtLT wil graag meer land kopen om activiteiten te kunnen ontplooien die passen in
het masterplan.
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Fondsenwerving 2021
In het afgelopen jaar zijn geen bijzondere activiteiten ondernomen op het gebied van
fondswerving. Ondanks dat er geen actieve werving heeft plaatsgevonden zijn we erg
dankbaar voor een grote mate van betrokkenheid van onze achterban. De giften die
binnengekomen zijn worden erg gewaardeerd, en we hopen deze gelden zo snel als mogelijk
ten goede te kunnen laten komen aan onze broeders en zusters in Kenia.
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Plannen tot 2023
In 2022 lijkt het weer mogelijk om een bezoek aan Kenia te brengen. Waarschijnlijk zal een
kleine groep vanuit Nederland Kenia bezoeken. De planning is om tijdens deze reis weer een
weduwenhuis te bouwen, de eerdere projecten te bezoeken en te spreken over de plannen
voor de toekomst.
Zoals eerder beschreven hebben onze partners in de lokale gemeenschap de wens om een
scholings- en opleidingscomplex te starten. Hierbij is ook de wens om op termijn iets te
kunnen betekenen voor de lokale problematiek van dakloze kinderen en jongeren die
regelmatig kampen met (lijm)verslaving. Hopelijk kunnen we de plannen hiervoor tijdens
deze reis verder uitwerken. De wens vanuit zowel het bestuur als de lokale gemeenschap is
om deze plannen te ontwikkelen op een wijze dat er sprake is van zelfredzaamheid. Zo kan
continuïteit naar de toekomst toe worden geborgd en hoeft de lokale gemeenschap niet
afhankelijk te zijn van voortdurende Nederlandse steun.
In de praktijk komt naar voren dat de bestuursleden in combinatie met andere
verantwoordelijkheden soms handen tekort komen in het bestuurswerk. Om die reden zal in
het komende jaar onderzocht worden of het bestuur met 1 a 2 bestuursleden moet worden
uitgebreid. Mogelijk zal daarbij ook een verschuiving van de huidige verdeling qua
bestuurstaken plaatsvinden. Zo wordt er ondermeer gezocht naar een bestuurslid met
financiële ervaring om de taak van penningmeester over te nemen.
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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
2021 en eerdere jaren
In 2020 zijn rond 270% meer giften gegeven in vergelijking tot 2019. In 2021 zijn rond 50%
minder giften binnen gekomen. In 2021 zijn de giften deels geïnvesteerd in projecten in
Kenia. Totaal is er 1750,- EUR geïnvesteerd, afkomstig uit giften over 2020 en 2021.

De gemaakte onkosten zijn gering, namelijk 160,- EUR aan administratiekosten in 2020 en
168,- in 2021. De administratiekosten in 2021 vielen hoger uit door de gestegen
pakketkosten vanuit de bank. Daarnaast heeft het bestuur in 2021 net als in 2020 besloten
om twee keer een bedrag over te maken naar de lokale partners in Kenia, waardoor
overboekingskosten zijn ontstaan. 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 net als in 2020 van de statuten af te wijken en het geld voor de
projecten over te maken. De algemene onkosten in 2020 en 2021, 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 31-12-2021)
2018

2019

2020

2021

Giften
Contanten

2.608,00 €
0,00 €

4.215,97 €
0,00 €

15.398,33 €
0,00 €

7.639,44 €
0,00 €

Vergoeding onkosten
algemeen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Vergoeding reiskosten
Kenia

3.096,07 €

0,00 €

Rente

0,84 €

Totale baten

5.704,91 €
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0,30 €

4.215,27 €

6904,80 €

0,00 €

0,06 €

0,00 €

22.305,19 €

7.639,44 €

Lasten (t/m 31-12-2021)
2018

2019

2020

2021

90,00 €

90,00 €

160,00 €

168,00 €

Pakketkosten
betaalrekening KNAB

60,00 €

60,00 €

Overboekingskosten

0,00

0,00

30,00 €

30,00 €

Webspace, domeinnaam &
mail account Strato NL

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

3076,99 €

0,00 €

29,00 €

0,00 €

3076,99 €

0,00 €

29,00 €

0,00 €

3977,15 €

0,00 €

8134,00 €

1.750 €

Zonnepaneel

317,80 €

0,00 €

125,00 €*

0,00 €

Koe

605,18 €

0,00 €

570,84 €*

507,46 €**

Hut

757,15 €

0,00 €

1005,92 €*

0,00 €

Land

2297,02 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Greenhouse

0,00 €

0,00 €

3888,89 €*

0,00 €

Waterput & wateropslag

0,00 €

0,00 €

1885,72 €*

0,00 €

Overige lokale kosten

0,00 €

0,00 €

365,48 €*

15,67 €

Extra overboekingskosten
Bank (bv. wisselkoers)

0,00 €

0,00 €

292,15 €*

0,00 €

Blueprint project CtLT

0,00 €

0,00 €

0,00 €

700,00 €

2x kosten schoolopleiding

0,00 €

0,00 €

0,00 €

526,87 €**

Uitgaven
training partner
Kenia

0,00 €

0,00 €

400,00 €

0,00 €

Totale lasten

7.144,14 €

90,00 €

8.723,00 €

1.918, 00 €

Onkosten
algemeen

Voorbereiding
Keniareis
Vliegtickets
Uitgaven
projecten
Keniareis

100,00 €

108,00 €

*wisselkoers juli 2020 ongeveer: 1€ = 120 KSh
** wisselkoers januari 2021 ongeveer: 1€ = 134 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). Op 31 december 2021 was dit 24.164,02 EUR (debet).
Het resultaat over 2019 is 4.125,27 EUR, over 2020 is het 13.582,19 EUR en over 2021 is
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het 5.721,44 EUR. Het saldo is positief en biedt een goede basis voor een nieuwe reis in
2022.

2022 en 2023
In 2022 en 2023 worden naar verwachting 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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