
Stichting christelijk beschermd en begeleid wonen 

 

  “Het Mosterdzaad” 

    

 

 
 

Beneden Westerdiep 127, 9645 AJ Veendam, Tel: 0598-395888, Fax: 0598-430916 

E-mail: info@hetmosterdzaad.nl, www.hetmosterdzaad.nl, KvK Groningen 02083167, 

Bankrek: Rabobank Stad en Midden Groningen 3452.12.487 

 

1 

Nieuwsbrief september 2013 

 

Het is al weer geruime tijd geleden dat er 

een nieuwsbrief uitgekomen is. Hoog tijd 

dus om u bij te praten over het reilen en 

zeilen binnen het Mosterdzaad. De opzet 

is wat gewijzigd omdat we nu twee 

locaties in bedrijf hebben, namelijk 

Beneden Westerdiep en de 

Wildervanksterdallen. Sinds 1 januari 

2012 is daar het eerste appartement in 

gebruik genomen.  

 

Beneden Westerdiep 

 

Gedurende het gehele jaar hebben we constant vol gezeten. We merken 

dat de economische crisis en een terugtrekkende overheid het aantal 

aanmeldingen heeft doen stijgen. Afgelopen jaar zijn er twee kinderen van 

jonge moeders in het Mosterdzaad geboren en daarnaast hebben we nog 

twee moeders met jonge kinderen een plek kunnen bieden. Het is dus een 

kinderrijke periode geweest. Het is mooi om te zien dat de moeders hun 

weg weer gevonden hebben naar een opleiding en ook naar werk, om zo 

aan hun toekomst te werken. 

Naast de jonge moeders zijn er ook nog een aantal (jonge) mannen die we 

een plekje hebben kunnen bieden.  

 

Wildervanksterdallen 
 

De verbouwing gaat gestaag door. Het 

eerste appartement is zoals gezegd 

bewoond. Nu de hulpverlening 

daadwerkelijk is gestart, weet je ook 

waarom je de afgelopen jaren zo hard 

gewerkt hebt. Het tweede appartement is 

per 1 maart bewoond en het derde 

appartement krijgt, op het moment dat we 

 3e
 appartement                                          dit schrijven, de laatste likjes verf.  
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Naast het feit dat de locatie wonen met begeleiding biedt, wordt er ook 

aan dagbesteding gedaan. Enkele bewoners van Beneden Westerdiep 

hebben daar dagbesteding gevonden en daarnaast zijn er 2 mensen van 

buiten het Mosterdzaad die een aantal dagen per week dagbesteding 

hebben. Kortom wat eerst een plan was begint steeds meer vorm te 

krijgen en dat is iets waar we dankbaar voor zijn. 

 

Ook de dagbestedingsruimte krijgt steeds meer 

vorm. Er komt een kantine een werkruimte, 

toiletten een douche en een kantoor. De wanden 

staan, de afwerking zal binnenkort volgen. 

 

 

 
             dagbestedingsruimte                                                                          

De kapschuur waar o.a. de houtkachel staat wordt  

op dit moment voorzien van nieuwe dakbedekking. Daarnaast zijn we nog 

bezig om aan de eisen van het Waterschap te voldoen wat betreft de 

riolering. Aangezien de buitengebieden niet op de riolering aangesloten 

zijn, betekent dit dat er een Iba nodig is. 

Op dit moment is die er wel een, maar die 

moet aan de uitgebreide situatie aangepast 

worden, zodat er voldoende capaciteit is. 

Dit is een grote investering. Hierin kunt u 

ons steunen door een gift over te maken. 

 

 
      Kapschuur met het nieuwe dak 

 

Bestuur 

 

Het bestuur is ook regelmatig bij elkaar gekomen. Veel aandacht is er uit 

gegaan naar de veranderende wetgeving, AWBZ zorg wat verschoven 

wordt naar de WMO en welke consequenties dat heeft voor het 

Mosterdzaad. 

  

Er heeft ook een wisseling in het bestuur plaatsgevonden. Afscheid 

hebben we genomen van Rieno Moedt, Sinetta Goedendorp en Arjen 

Prins. Dankbaar zijn we voor alles wat ze de afgelopen 
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jaren voor het Mosterdzaad betekend hebben. Henk Mollema is 

toegetreden tot het bestuur in de functie van voorzitter. Dat betekent dat er 

nog 2 vacatures zijn. Vanaf deze plaats ook een oproep om eens te 

overwegen of u daar interesse in heeft. Voor informatie kunt u contact 

opnemen met Ronald of Andrea Kleiweg 

 

 
Kantoor 

 

Gebedspunten 
 

 Danken voor de kracht en energie die we de afgelopen tijd 

gekregen hebben om het werk in Het Mosterdzaad te doen 

 Danken voor onze God die trouw is, om ons te geven wat we nodig 

hebben.  

 Danken voor de vordering van de verbouw op de 

Wildervanksterdallen 

 Bidden voor inzicht en wijsheid om de mensen een goede 

opvang/begeleiding te bieden 

 Bidden voor financiële mogelijkheden om de appartementen verder 

te gaan realiseren. We hebben op dit moment 3 mensen op de 

wachtlijst staan die graag naar de Wildervanksterdallen willen als 

die klaar zijn.  

 

 

Ineke en Eelco 

Andrea en Ronald 


