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Bestuursverslag
Inleiding
Stichting Moz Kids is een christelijke non-profit organisatie die in 2010 in het leven is
geroepen om een verschil te maken voor kinderen in weeshuizen in Mozambique. Op dit
moment ondersteunen we drie weeshuizen, van de organisatie All Nations, waar in totaal
zo’n 50 kinderen wonen. (www.allnationsfamily.org) De drie weeshuizen worden gerund
door Pieter en Rika Boersma, een echtpaar uit Zuid-Afrika. Het is onze missie om een
financiële bijdrage te leveren aan de eerste levensbehoeften van deze kinderen. Daarnaast
bieden we sponsoren de mogelijkheid om een persoonlijke relatie op te bouwen met hun
sponsorkind. Dit kan door het sturen van kleding, kaarten en cadeaus, maar ook door een
bezoek te brengen aan de weeshuizen. Moz Kids voorziet in dit geval de sponsor van de
benodigde informatie.
Ontwikkelingen 2015
2015 kenmerkt zich door groei van zowel Moz Kids als het aantal weeskinderen. All
Nations Mozambique heeft een weeshuis over genomen van een Engelse organisatie
waarvan de beheerster ernstig ziek is geworden. Dit betekent een weeshuis met 15
kinderen er bij, genaamd Promise Center, waarvan de exploitatie nog niet sluitend is.
Met deze wetenschap zijn onze (oud)bestuursleden Mike en Mirjam de Bruin halverwege
2015 voor onbepaalde tijd naar Mozambique vertrokken om Peter en Rika Boersma te
assisteren. Zij voelden de roeping om een deel van hun leven in het werk te stellen van dit
goede werk. Hiervoor hebben zij persoonlijke sponsoren gerekruteerd, die e.e.a. ook
financieel haalbaar maakten. De bijdragen van de persoonlijke sponsoren van Mike en
Mirjam verloopt via een apart geopende rekening onder de vlag en ANBI status van Moz
Kids.
In 2015 is ook de bouw van Casa Gemma zodanig gevorderd dat een deel van de kinderen
begin 2016 kan verhuizen.

Casa 1

Casa Gemma

Promise Center

Inmiddels zijn er concrete plannen om een baby opvanghuis op het terrein van het
Promise Center te bouwen. Casa 1 (huurhuis) kan op termijn dan worden afgestoten. De
naam voor het babyhuis project wordt Casa Valerio.
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Door het vertrek van Mike en Mirjam naar Mozambique is de bestuurssamenstelling
gewijzigd. Om belangenverstrengeling te voorkomen zijn beide afgetreden en zijn nieuwe
bestuursleden benaderd. In 2016 verwacht het bestuur weer compleet te zijn.
Financiën
In 2015 hebben we als stichting 42.175 euro opgehaald uit sponsoring en acties voor de
weeskinderen. Een toename van 50%!!, waarbij de persoonlijke sponsoring voor het
levensonderhoud van Mike en Mirjam buiten beschouwing is gelaten. Hier zijn we alle
sponsoren ontzettend dankbaar voor. In 2015 hebben we 44.558,- euro kunnen
overmaken ten bate van de weeskinderen in Mozambique. Hiervan is ruim 23.000,- euro
besteed aan de nieuwbouw en inrichting van Casa Gemma.
Vooruitblik
In 2016 hopen we het niveau van onze inkomsten vast te houden. De bouw van Casa
Gemma zal worden afgerond. Het nieuwe bouwproject Casa Valerio, is het nieuwe doel
voor de acties. Dit alles naast de sponsoring van de kinderen waarbij we ons er van
bewust zijn dat de exploitatie van de weeshuizen in Mozambique nog niet sluitend is. In
de loop van 2016 hopen we meer inzicht te hebben in mogelijke tekorten en hoe de
overige internationale organisaties zullen bijdragen aan All Nations Mozambique.
De lijntjes met Mozambique zullen in 2016 nog korter zijn dan dat ze al zijn vanwege de
aanwezigheid van Mike en Mirjam. Ook heeft een Nederlandse groep vrijwilligers uit de
Hoeksche Waard plannen om ter plaatse een bijdrage te leveren aan de bouw van Casa
Valerio. Hier zijn inmiddels acties voor opgezet. Wij hopen dat het directe contact tussen
weeskinderen en vrijwilligers weer nieuwe sponsoren oplevert.
Ten slotte
Al deze ontwikkelingen en resultaten kunnen alleen bereikt worden door de sponsoren
van onze stichting. We zijn eenieder die ons op enige wijze ondersteunt daarom ook
ontzettend dankbaar.

Deze jaarrekening is vastgesteld op 10 oktober 2016 te Bleskensgraaf.
Bestuur Stichting Moz Kids
Statutair gevestigd te Bleskensgraaf
Mevrouw J. Kruithoff, Voorzitter
Mevrouw R. Biesheuvel, Secretaris
Mevrouw N.D. Voorsluijs, Penningmeester
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Balans per 31 december 2015 na resultaatbestemming
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa

31 december 2015

€

31 december 2014

€

0

0

Vlottende activa
Liquide middelen
Rek. courant Moz Kids
- Algemene bestemming
- Casa Valerio

2.836
410

7.167
-

Spaarrekening Moz Kids

2.273

2.269

Rek. courant uitzending
Mike & Mirjam

5.497

-

11.016

9.436

Passiva
Eigen vermogen

31 december 2015

€

11.016

31 december 2014

€

9.436
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Staat van baten en lasten 2015
Baten

2015
€

2014
€

14.450
3.015
5.396
7.200
10.431
40.492

12.155
1.775
6.888
2.320
23.138

429
1.085
1.035
696
167
2.911
5.377
410
4
12.114

650
1.343
732
1.020
358
5
4.108

Reguliere baten

52.606

27.246

Lasten

2015
€

2014
€

19.860
18.800
4.700
1.198
4.934
49.492

16.500
3.043
800
20.343

313
51
60
870
250
1.534

267
626
60
953

51.027

21.296

1.580

5.950

Sponsoring
Sponsoren kind
Sponsoren weeshuis
Giften particulieren, scholen, kerken
Giften bedrijven, fondsen, stichtingen
Sponsoren uitzending Mike & Mirjam
Acties
Flessenactie supermarkt
Collecte Bleskensgraaf
Autowas actie
Kerstmarkt Alblasserdam
Overige acties verkoop, veiling
Moz Kids diner
Financiële Facebook acties
Acties Casa Valerio
Rente

Mozambique
Bijdrage levensonderhoud kinderen
Bouw Casa Gemma
Extra kosten drieling
Bedden, Tafels, Banken (facebook)
Bijdrage ziekenhuis, autokosten
Levensonderhoud Mike & Mirjam
Overige lasten
Rabobank
Promotie en Administratie
Transparante ANBI
Kosten inkoop t.b.v. Diner
Kosten inkoop t.b.v. overige acties
Reguliere lasten
Resultaat / Saldo
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Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene aanvaardbare grondslagen van
financiële verslaggeving en opgesteld in EURO’s
De stichting heeft als doelstelling het werven van gelden en/of goederen voor weeshuizen
en weeskinderen in Mozambique en het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in
Mozambique. Tenminste 90% van de inkomsten dient Stichting Moz Kids over te maken
naar Mozambique zodat dit besteed wordt aan het doel waarvoor de stichting is
opgericht. Het geld voor de weeshuizen wordt overgemaakt naar All Nations
Mozambique, de organisatie die het weeshuis leidt. Naast stichting Moz Kids zijn er
andere organisaties die de weeshuizen financieel ondersteunen, onder andere Project
Moz, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De bijdrage van MOZ KIDS dekt een deel van
de exploitatie van All Nations in Mozambique
Voor de uitzending van Mike en Mirjam de Bruin is een aparte rekening courant geopend,
waarop hun persoonlijke sponsoren hun bijdragen kunnen storten. Deze rekening valt
geheel onder de ANBI voorwaarden en wordt gebruikt voor kosten van levensonderhoud
van de uitgezondenen ter plaatse.
Toelichting op de balans
De passiva en activa zijn opgenomen tegen nominale waarde.
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije
beschikking van de stichting. Het betreffen in dit geval kasmiddelen.
Het eigen vermogen is het gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe
bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen
beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.
De stichting een betaal- en spaarrekening en een rekening voor uitgezonden
medewerkers ter plaatse. Het saldo op deze rekeningen is vrij opneembaar en staat dus
ter vrije beschikking van de stichting. Het eigen vermogen van de stichting was op 31
december 2015 11.016 euro. Indien er doelreserves deel uit maken van de liquide
middelen, worden deze onder de rekening courant vermeld.
Toelichting op de staat van baten en lasten
In de staat van baten en lasten worden de in het boekjaar 2015 ontvangen bijdragen en
giften en resultaten van acties ten behoeve van Stichting Moz Kids verantwoord. Moz Kids
ontvangt giften van particulieren, scholen, kerken en bedrijven. Ook de kosten van acties
zijn inzichtelijk gemaakt.
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De stichting heeft er in 2015 meer vaste sponsoren bij gekregen, mede door de
persoonlijke sponsoring van hen die zijn uitgezonden. Met de acties hebben we meer geld
opgehaald, mede door gebruik te maken van facebook.
De lasten bestaan voornamelijk uit de bijdragen die regulier en incidenteel naar All
Nations Mozambique wordt overgeboekt voor het dagelijks levensonderhoud van de 50
kinderen en de bouw en inrichting van het nieuwe weeshuis Casa Gemma. Uit deze
bijdrage voor levensonderhoud worden voedsel, onderdak, kleding, personeel, school,
energie enz. betaald. De lasten zijn omgerekend ongeveer € 1100,- per kind per jaar. Moz
Kids draagt ongeveer 50% bij aan de kosten voor levensonderhoud van de kinderen.

Tot slot
Wij danken u voor uw interesse en mogelijke bijdrage(n) die u wellicht levert. Voor
vragen en opmerkingen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
Contact
Stichting Moz Kids

Madeliefstraat 8
2971 DC, Bleskensgraaf
Nederland
Website: www.mozkids.nl
Telefoon: 06-27823595
Email: info@mozkids.nl
IBAN NL60RABO 0112 9685 70
KvK H5016 2950 0000
RSIN 822 582 466
Bleskensgraaf, 10 oktober 2016

Jozien Kruithoff (Voorzitter)

Roos Biesheuvel (Secretaris)

Natasja Voorsluijs (Penningmeester)

