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Dit is de eerste nieuwsbrief van 2011. 
Het ligt in de bedoeling om de draad 
weer op te pakken en 3 nieuwsbrieven 
per jaar uit te brengen. We hebben ge-
merkt dat we heel snel meegenomen 
worden door de dingen van alle dag en 
deze dingen er bij in schieten. Toch vin-
den we het belangrijk om u op de hoog-
te te houden van de ontwikkelingen van 
het Mosterdzaad. 

Bestuur

De afgelopen periode is het bestuur be-
zig geweest om zich verder te professio-
naliseren. Er is gewerkt aan een be-
stuursplan, een beleidsplan en een meer-
jarenbegroting. Daarnaast hebben we 
het lidmaatschap van de FEO (Federatie 
Evangelische Opvang) aangevraagd. Er 
is een visitatie geweest en n.a.v. Deze 
visitatie zijn we toegelaten als aspirant-
lid. Er zijn een aantal aanbevelingen ge-
daan om de transparantie van Het Mos-
terdzaad te verbeteren. Een van de aan-
bevelingen was om in het bestuur geen 
mensen zitting te laten hebben die in de 
uitvoering werkzaam zijn. Daarom is 
besloten dat Ronald zijn bestuursfunctie 
opgegeven heeft en hij heeft nu de func-
tie van directeur.
Positief vond men dat heel veel zaken 
vastgelegd zijn en dat de christelijke 
identiteit goed verankerd is.

Tweede   locatie  

In 2010 is er gestart met de eerste fase. 
Het dak is compleet vernieuwd. Alle 
dakpannen zijn eraf gegaan, er is isola-
tie en dakbeschot op gekomen en daarna 
zijn de pannen er weer opgegaan. Een 
megaklus waar Eelco heel veel uren als 
een trapeze acrobaat mee bezig is ge-
weest samen met de aannemer. Ook de 
dakgoten aan de voorzijde zijn ver-
nieuwd. Alleen de dakgoten aan de zij-
kanten moeten nog gemonteerd worden.
In april 2011 de betonvloer voor de eer-
ste 3,5 appartementen gestort en in mei 
zijn we begonnen met de skeletbouw 
van deze appartementen en is het de be-
doeling om 1 appartement helemaal af 
te bouwen.

Eelco is daar nu fulltime mee bezig sa-
men met een bouwbedrijf. Tussendoor 
heeft hij ook de zorg voor een wisselend 
aantal pleegkinderen als Ineke niet thuis 
is.
Het is de bedoeling dat wanneer het eer-
ste appartement klaar is, er in het privé 
gedeelte verder gegaan wordt en ieder 
geval de woonkamer afgebouwd wordt. 
Het is leuk om te zien dat waar we met 
elkaar plannen voor gemaakt hadden, 
dit nu vorm begint te krijgen. Wel is het 
een megaklus wat veel energie, tijd, 
doorzettingsvermogen en geduld vraagt 
van Ineke en Eelco. 
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Bewoners

Wat betreft de bewoners zijn er heel wat 
wisselingen geweest. Na de zomerva-
kantie hebben we even een opname stop 
gehad vanwege de ingrijpende situatie 
in ons gezin. We hebben tijd nodig ge-
had om ons te hervinden alvorens we 
toe waren aan nieuwe bewoners. Inmid-
dels hebben we al weer een aantal opna-
mes gehad en mensen die zelfstandig 
zijn gaan wonen.
In november 2010 hadden we een ver-
drietige periode door het overlijden van 
een cliënt. Ze was net in juli zelfstandig 
gaan wonen in een huis wat we als 
stichting huren en waar ze begeleiding 
van ons kreeg. In samenwerking met 
haar familie hebben we een afscheids-
dienst gehad waar ds. van 't Zand in 
voorging. 

Momenteel hebben we weer wat jongere 
meiden in huis waarvan er een nu uitge-
rekend is.

Gelukkig kende het afgelopen jaar ook 
een hoogtepunt en Ronald en Andrea 
zijn de trotse opa en oma geworden van 
een prachtige kleindochter Sanne. Ze 
heeft 4 trotse ooms die het fantastisch 
vinden als ze er is.

Gebedspunten

• Bidden voor de gasten, dat ze een 
goede tijd bij ons mogen hebben en 
wij hun leven een positieve wen-
ding mogen geven.

• Bid voor onze kinderen, dat ze lief-
de mogen houden voor het werk 
wat wij, als hun ouders, doen en 
waar zij dagelijks mee geconfron-
teerd worden (ze moeten veel de-
len).

• Bidden voor liefde, kracht, geduld 
en wijsheid om de gasten op een 
goede manier op te vangen en te 
begeleiden.

• Voor Ineke en Eelco, voor gezond-
heid, kracht en liefde om de verbouwing te 
laten slagen en ook nog voldoende energie 
en tijd te hebben voor hun pleegkinderen

• Danken voor de toegezegde finan-
ciële hulp

• Danken voor de vrijwilligers en 
bidden dat zij de kracht en de liefde 
mogen krijgen om dit werk te doen.

• Danken voor het feit dat God het is 
die ons alles geeft wat we nodig 
hebben en weet wat we aankunnen.

Donateur of gift

U kunt donateur worden of een gift 
overmaken op rekeningnummer 
3452.12.487 Rabobank Midden-Gronin-
gen t.n.v. St. Het Mosterdzaad
Tot besluit willen we vragen ons niet al-
leen financieel te ondersteunen, maar 
ook door uw gebed.
Met vriendelijke groet,

Ronald en Andrea Kleiweg 
Eelco en Ineke Kabos
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