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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 in Maputo, van de organisatie All Nations, waar
in totaal zo’n 40 kinderen wonen. (www.allnationsfamily.org)
De drie weeshuizen worden, sinds de ziekte en het overlijden van Pieter Boersma, sinds
2017 tijdelijk gerund door Llewellyn en Lise Oliver, een dominees echtpaar uit Zuid Afrika,
e.e.a. in nauw overleg met Rika Boersma.
Het gezin Boersma, stichters van deze 3 weeshuizen in Maputo, wonen na het overlijden van
man en vader dhr. Pieter Boersma tijdelijk in Zuid-Afrika.

PIETER BOERSMA
11 november 1966 - 29 oktober 2017

Lize , Muriel , Llewellyn

Stephan
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Ontwikkelingen 2018
2018 kenmerkt zich door ‘een pas op de plaats’ voor de ontwikkelingen in Mozambique.
Iedereen die betrokken is bij de leiding en het management van de weeshuizen had tijd nodig
om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. All Nations heeft gezocht naar een vervangend
leidersechtpaar dat de dagelijkse leiding zou willen overnemen, maar vooralsnog is er één
persoon beschikbaar en aan de dagelijkse leiding toegevoegd. Zijn naam is Stephan, is
gepensioneerd en komt ook uit Zuid Afrika en heeft ervaring met hulpverlening.
Het totaal aantal weeskinderen is afgenomen doordat er familieleden zijn gevonden die de
zorg voor het kind konden overnemen. Het gaat dan vooral over wat oudere kinderen.
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.
In Juli 2018 is een opnieuw een groep van 20 Nederlandse ervaren vrijwilligers, in de leeftijd
van 14-52 jaar, uit de Hoeksche Waard naar Mozambique afgereisd om ter plaatse lessen te
geven, liefde en aandacht te geven en een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de 3
weeshuizen. Ook is het nieuwe babyhuis Casa Valerio in de verf gezet
In 2018 hebben we als bestuur weer meerdere acties op touw gezet om fondsen te werven.
Er is een sponsordiner gehouden, een autowas actie georganiseerd, een schaatsbaan en de
bediening bij een verjaardag bemenst, en fietsevenement georganiseerd.
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Financiën
In 2018 hebben we als stichting € 33.545 opgehaald uit sponsoring en acties voor de
weeskinderen. Hier zijn we alle sponsoren ontzettend dankbaar voor. In 2018 is € 40.000,euro over gemaakt ten bate van de weeskinderen in Mozambique. Hiervan is bijna € 20.000,euro besteed aan het levensonderhoud en € 20.000,- bestemd voor nieuwbouw van het
babyhuis Casa Valerio en onderhoud aan de panden. De groep vrijwilligers van de
werkvakantie hebben ook zelf vele acties gehouden en buiten Moz Kids om ongeveer € 3.500
geïnvesteerd in de bouw van Casa Valerio.

Vooruitblik
2019 wordt een jaar van herstarten en de draad opnieuw oppakken, in het bijzonder voor
de leiding van het weeshuis. Rika blijft met haar kinderen voorlopig in Zuid Afrika.
Llewellyn en Lise Oliver, het dominees echtpaar uit Zuid Afrika, hebben samen met Stephan
de dagelijkse leiding goed onder controle.

Casa 1

Casa Gemma

Casa Valerio

Promise Center
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Balans per 31 december 2018 na resultaatbestemming
Activa

31-12-2018
Euro

31-12-2017
Euro

0

0

2.769

0

Rek. courant Moz Kids
- Algemene bestemming
- Casa Valerio
- Casa Gemma
- Fam. Boersma

21.408
0
0
0

22.629
8.096
510
980

Spaarrekening Moz Kids

2.304

2.303

Rek. courant uitzending
Mike & Mirjam

365

164

26.846

34.682

31-12-2018
Euro

31-12-2017
Euro

26.846

34.682

Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen kas

Passiva
Eigen vermogen
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Staat van baten en lasten 2018
Baten

2018
Euro

2017
Euro

15.655
8.590
1.000
290
25.535

14.525
6.857
1.850
6.165
595
29.992

407
500
460
1.435
4.060
1.147
8.010

93
733
460
139
2.980
1.846
845
2.440
4
9.540

33.545

48.585

2018
Euro

2017
Euro

18.760
500
2.500
1.000
15.150
1.000
1.100
390
40.400

13.400
2.500
1.482
500
17.882

353
78
550
981

333
326
144
640
50
1.912
3.406

Reguliere lasten

41.381

21.288

Resultaat / Saldo

-7.836

18.244

Sponsoring
Sponsoren kind
Sponsoren weeshuis
Giften particulieren, scholen, kerken
Giften bedrijven, fondsen, stichtingen
Sponsoren uitzending Mike & Mirjam
Acties
Flessenactie supermarkt
Auto was actie
Kaarten / Kerstmarkt
Overige acties verkoop, veiling
Moz Kids diner
Financiële Facebook acties
Casa Valerio / sponsorloop Strijen
Verjaardagen / Jubilea
Rente

Reguliere baten

Lasten
Mozambique
Bijdrage levensonderhoud kinderen
Verjaardagcadeautjes kinderen
Bouw Casa Gemma
Bouw Casa Valerio
Onderhoud gebouwen
Bedden, Tafels, Banken, huishoud.art.
Bijdrage fam. Boersma
Overige bijdragen
Overige lasten
Rabobank
Promotie en Administratie
ANBI en overige stichtingskosten
Kosten inkoop t.b.v. Diner
Kosten inkoop t.b.v. overige acties
Bijdrage bijzondere kosten fam. Boersma

8

Stichting Moz Kids

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 wordt nu 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 in het verleden een aparte rekening
courant geopend, waarop hun persoonlijke sponsoren hun bijdragen storten. Deze rekening
valt geheel onder de ANBI voorwaarden en wordt gebruikt voor kosten van
levensonderhoud van de uitgezondenen ter plaatse. In 2017 zijn Mike & Mirjam terug
gekeerd naar Nederland.
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. Het eigen vermogen van de stichting was
op 31 december 2018 € 26.846,De stichting heeft 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. 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 2018 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.
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De lasten bestaan voornamelijk uit de bijdragen die regulier en incidenteel naar All Nations
Mozambique wordt overgeboekt voor het dagelijks levensonderhoud van de 40 kinderen.
Onderhoud en de bouw van het babyopvang huis Casa Valerio zorgen voor de overige
uitgaven.
Uit de bijdrage voor levensonderhoud worden voedsel, kleding, personeel, school, energie
enz. betaald.
Ten slotte
Alle genoemde ontwikkelingen en resultaten kunnen alleen worden bereikt dankzij de
interesse en het medeleven van de sponsoren van onze stichting. We zijn eenieder die ons
op enige wijze ondersteunt daarom ook ontzettend dankbaar.
Voor vragen en opmerkingen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.
Bestuur Stichting Moz Kids
Mw. J. Kruithoff, Voorzitter
Mw. R. Biesheuvel, Secretaris
Dhr. P. Baars, Penningmeester (ad interim)
Contact
Stichting Moz Kids
Madeliefstraat 8
2971 DC, Bleskensgraaf
Nederland

Website
Telefoon
Email

: www.mozkids.nl
: 06-27823595
: contact@mozkids.nl

IBAN
KvK
RSIN

NL60RABO 0112 9685 70
H5016 2950 0000
822 582 466

Bleskensgraaf, 1 okt 2019
Jozien Kruithoff (Voorzitter)

Roos Biesheuvel (Secretaris)

Piet Baars (Penningmeester, ad interim)

