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1. Voorwoord

In februari 2004 is in Nieuwerkerk a/d IJssel de stichting christelijk beschermd en begeleid
wonen “Het Mosterdzaad” opgericht door Andrea en Ronald Kleiweg . Na jaren ervaring
pleegzorg waarin wij geconfronteerd werden met de nood bij biologische (jonge) ouders, in
het bijzonder moeders, groeide het verlangen om de opvang die wij konden bieden, uit te
breiden. Ook zagen we dat er nog volwassenen, en jongvolwassenen al alleen moesten wonen
die dat nog lang niet aan konden.Dit heeft zich uiteindelijk vertaald in de aankoop van een
verbouwde boerderij in Veendam, welke al jaren in gebruik was voor opvang van
verschillende doelgroepen, in mei 2003.
Daarop volgde een periode van nadenken, plannen maken, informatie inwinnen en in de
tussentijd afstuderen voor de opleiding tot maatschappelijk werker door Andrea.

Aangezien we op dat moment nog woonachtig waren in Nieuwerkerk a/d IJssel, hebben we
ervoor gekozen om samen het bestuur te vormen van de stichting met de bedoeling om, zodra
we in Veendam wat ingeburgerd waren, het bestuur uit te breiden. Dit heeft uiteindelijk zijn
beslag gekregen in het najaar van 2005.

Op 1 juli 2004 zijn we verhuisd naar de boerderij en op 15 juli is onze eerste gast bij ons
komen wonen. Het is daarom een goed moment om eens terug te kijken naar wat we tot nu toe
gedaan hebben, wat goed was en wat beter kan. Mede daarom dit (wat verlate) jaarverslag.

Augustus 2006

Andrea en Ronald Kleiweg
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2. Doelstelling

De doelstelling van de stichting staat in de statuten en luiden:
Het Evangelie van Jezus Christus is de basis van waaruit wij geïnspireerd en gemotiveerd
worden. De liefde die we van God ontvangen willen we doorgeven en vertaald zich in onze
drijfveren, rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Wij willen uitgaan van de
mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliënt en door middel van
maatwerk gerichte zorg bieden.

Vanuit deze gedachte wil de stichting opvang bieden aan:

o Mensen en/of kinderen die door persoonlijke, psychosociale of andere
problemen voor langere of kortere tijd opvang en begeleiding nodig hebben;

o (Tiener)moeder en kind, waarbij de moeder de gelegenheid krijgt een studie te
volgen, een baan te zoeken en te leren het kind op te voeden, met als
eindresultaat dat beiden samen een goede toekomst krijgen en ze uiteindelijk
zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren;

3. Bestuur

Nadat het bestuur in eerste instantie bestond uit Andrea (voorzitter) en Ronald (secretaris en
penningmeester) Kleiweg, is zoals wij ons voorgenomen hadden, het bestuur in het najaar van
2005 uitgebreid. Met die uitbreiding hadden we een tweetal doelen voor ogen nl:

 Een transparante organisatie
 Een klankbord voor onszelf

Door als enig echtpaar deze opvang aan te bieden, bestaat de kans dat we blind worden voor
onze eigen tekortkomingen, vandaar dat we transparant willen zijn. Bovendien bieden we de
bewoners nu een mogelijkheid om, als ze om de een of andere reden niet tevreden zijn met de
zorg die wij leveren, ergens hun ontevredenheid kwijt te kunnen.
Daarnaast is het zo dat we voor onszelf ook behoefte hadden om een klankbord te hebben,
waar we met onze vragen, frustraties en enthousiasme terecht kunnen. Om die reden hebben
we gezocht naar bestuursleden die verschillende competenties hebben.
We hebben gezocht naar iemand die praktisch is, naar iemand die financieel deskundig is,
naar iemand die pastoraal onderlegd is en naar iemand die thuis is in de opvang.

Per 31 december 2005 bestaat het bestuur uit:

Voorzitter : Ronald Kleiweg
Secretaris : Jurriën van den Berg
Penningmeester : Jiske ten Doornkaat-Ouwejan
Lid : Jan Douwe van ’t Zand

Er is nog een vacature voor iemand die in de opvang bekend is. In de loop van 2006 willen we
daar invulling voor vinden.
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4. Aanmeldingen en Opnames

Vanaf het moment dat we in Veendam zijn komen wonen, zijn we al snel benaderd door
mensen die bij ons wilden komen wonen. We hadden ons voorgenomen om pas in het najaar
van 2004 voor gasten open te gaan, maar het is ons weer eens gebleken dat God soms andere
plannen heeft.

De eerste gast kwam uit Rotterdam en kwam al half juli.
Daarna kwam er een meisje van 18 jaar die ook even niet thuis kon zijn maar nog niet alleen
wilde wonen. Die kwam via, via, mensen in Veendam waren al snel op de hoogte dat de
“boerderij”weer nieuwe eigenaars had en open stonden voor opvang.
Dan volgt het onderstaande tabelletje:

Het aantal bewoners ziet er in cijfers als volgt uit;

2004 en 2005 in totaal zijn er 15 mensen opgevangen.
Mannen 4
Vrouwen 7
Kinderen 4

2006 tot 1 september

Mannen 4
Vrouwen 8
Kinderen 3

De gasten zijn via verschillende wegen met ons in contact gekomen. Een deel is via ouders of
kennissen met “Het Mosterdzaad” in contact gekomen, daarnaast zijn er die door instanties
naar ons verwezen zijn.. Verwijzende instanties waren in 2004-2005:

MJD- Groningen
Jeugdzorg Amsterdam
Maatschappelijk werk van het UMCG
Base- groep
Stichting Compaen.
GGZ Groningen.
De Eikelaar in Leek/st Limor
MEE Groningen

Naast het feit dat de gasten bij ons opgenomen waren en begeleiding van ons kregen, hadden
een aantal van hen ook begeleiding van externe instanties, waar wij dan ook mee
samenwerkten, te weten:

GGZ Groningen, vestiging Winschoten.
Basegroep Groningen (pleegzorg)
Maatschappelijk Juridische Dienstverlening (MJD)
Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
Politie Veendam
Volkskredietbank (VKB)
Maatschappelijk werk van UMCG.
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Ons beleid is erop gericht om als bewoners via een externe instantie bij ons geplaatst worden,
de begeleiding vanuit die instantie door te laten gaan. Zo blijft er ook continuïteit bestaan als
de bewoner om een of andere reden besluit bij ons weg te gaan.
Het doel is bij het Mosterdzaad, wonen en begeleiding, maar behandeling van specifieke
problematiek laten we graag bij de behandelaars liggen.
De verblijfsduur varieert van enkele dagen tot meer dan een jaar.

De redenen van opnames zijn heel verschillend van aard:
- veel conflicten in de thuissituatie
- gezagsproblemen in de opvoedingssituatie
- doorgroei vanuit een grotere opvang instelling, waarin er bij ons meer nadruk

ligt op eigen verantwoordelijkheid en zelfzorg.
- Zwanger zijn en geen verblijfplaats hebben.
- Uit huis gezet worden.
- Overbrugging naar een andere behandelsetting.
- Moeder met kindje die geen onderdak meer had.
- Relatie problemen

De psychosociale problematiek staat bovenaan.
We hebben drie zwangere vrouwen opgenomen die alle drie met begeleiding van ons in het
ziekenhuis bevallen zijn. 2 van de 3 hebben in het Mosterdzaad ook de kraamtijd
doorgebracht en verzorgen  hun kindje ook zoveel mogelijk zelf met ondersteuning van ons.
1 vrouw is al snel weer weggegaan, waarbij het kindje onder zorg kwam van jeugdzorg.

Veel van de gasten hebben geen inkomen. Dit betekent dat er heel veel energie en tijd gaat
zitten om een uitkering aan te vragen en met het zoeken naar werk of een dagbesteding.
Ook hebben er een aantal van hen schulden, waarvoor we of gezamenlijk een regeling treffen
of waarbij we, na inventarisatie van de schulden ze doorverwijzen naar de VKB.

Van de 15 mensen die bij ons opgenomen zijn in 2004 en 2005 waren er drie die op min of
meer regelmatige basis een kerkdienst bezochten. De rest had geen binding (meer) met een
kerkgenootschap.
De regel dat iedere gast op zondag een kerkdienst bezoek, wordt trouw nageleefd, zonder
conflicten.

In Het Mosterdzaad hebben we plaats voor zes bewoners, daarnaast is er één crisisplaats.
(Eventuele kinderen zijn daarin niet meegerekend. In 2004 hebben we 0 kinderen opgenomen,
in 2005 4 kinderen en tot en met augustus 2006 3 kinderen. De gemiddelde bezetting was in
2004 36.7 % en in 2005 67 %. De bezetting in 2006 tot en met augustus is 86 %.

In april 2006 is 1 cliënt op zichzelf gaan wonen met begeleiding vanuit Het Mosterdzaad.
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5. PR

Voor de bekendmaking van ons project hebben we bij de start de beide baptistengemeentes te
Veendam, de christelijk gereformeerde kerk en de gereformeerd vrijgemaakte gemeente
aldaar een brief gestuurd, waarin we ons hebben voorgesteld.
We zijn bij een werkbespreking van de sociale dienst geweest om ons werk toe te lichten.
Tevens hebben we de wijkagent bij ons uitgenodigd om te vertellen wat het Mosterdzaad is.
Verder hebben we contact opgenomen met de woningbouwvereniging Acantus te Veendam,
wat met name van belang is wanneer een bewoner zelfstandig wil gaan wonen.

Daarnaast hebben we een folder ontwikkeld. Deze is verspreid onder een aantal organisaties
zoals:

Stichting Compaen
MJD Groningen
MEE, Groningen.
Zorgmakelaar
GGZ
VKB

Reclassering van de VNN
Reclassering van het leger des Heils
Jeugdzorg
VNN
VBOK
Acantus

In het najaar van 2005 is onze website “de lucht” ingegaan: www.mosterdzaad.nl.
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6. Financieel jaarverslag

De stichting verkrijgt haar financiële middelen enerzijds
uit de verblijfsvergoeding die de gasten betalen en
anderzijds uit giften en donaties. De verblijfsvergoeding is
net kostendekkend voor wat betreft de vaste lasten,
voeding, telefoonkosten ed. Voor de begeleiding blijft er
dan niets meer over. Dankzij de giften en donaties zijn we
in staat om wat geld te reserveren voor het
onderhoudsfonds en voor een risicofonds. Dit laatste
gebruiken we om de kosten te dekken als gasten niet in

staat zijn om de volledige verblijfsvergoeding te betalen of niet willen betalen en vertrekken
zonder te betalen.

PGB
Omdat er in de vergoeding geen bedrag verrekend is voor de begeleiding hebben we eind
2005 bij één cliënt PGB aangevraagd, wat ook toegekend is. In 2006 hebben we dat verder
uitgebreid en in totaal hebben nu vijf cliënten een PGB voor ondersteunende en/of activerende
begeleiding toegekend gekregen.
Ook wat betreft de nieuwe wet, de WMO die er aan gaat komen zullen we ons goed laten
informeren om in te kunnen spelen op behoeften, maar ook om te kijken of via die weg de
begeleiding die wij bieden te financieren is.

In 2004 en 2005 was er nog het project voor de
verbouwing van de stal tot een kantoor-
/spreekkamer en groepsruimte. Enerzijds heeft de
familie Kleiweg  de stichting hiervoor een
rentevrije lening verstrekt en anderzijds hebben
we dit kunnen financieren uit giften en donaties.
Daarnaast hebben we een sponsoractie gehouden
door een nieuwjaarsduik te nemen. Door veel in
eigen beheer uit te voeren zijn de kosten redelijk
laag gebleven.

In het jaar 2004 is het, gezien het financiële resultaat mogelijk geweest een fonds te vormen
voor toekomstig groot onderhoud. Daarnaast is er een fonds gevormd voor eventuele
toekomstige financiële risico’s. In het jaar 2005 bleek het niet mogelijk opnieuw te doteren
aan de betreffende fondsen. Om de lasten voor groot onderhoud in 2005 ietwat te
verminderen, is het gehele fonds groot onderhoud daaraan besteed.
Beleid blijft om voor te verwachten toekomstige uitgaven een ‘buffer’ te vormen en op die
manier uit te groeien tot een financieel gezonde stichting welke voldoende veerkracht heeft
om tegenslagen het hoofd te bieden. Dat is onder andere een noodzaak voor het voortzetten
van het goede werk dat de stichting probeert te doen.

Op de volgende pagina vindt u de jaarcijfers over de jaren 2004 en 2005.
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7. Nawoord

Terugkijkend kunnen we alleen maar dankbaar zijn hoe alles gelopen is.
Verwonderd ook, want als iemand 2 jaar geleden had gezegd dat wij in Veendam zouden gaan
wonen om een begeleid wonen project op te gaan zetten, hadden we diegene toch wat vreemd
aangekeken. God is hierin onze Leidsman en krachtbron geweest en is dat nog steeds. We
hebben in die twee jaar veel geleerd, dingen verkeerd gedaan en veranderd. Maar door alles
heen blijft de dankbaarheid en de vreugde dat God ons wil gebruiken om zijn liefde door te
geven.
Het jaar 2006 willen we gebruiken om “Het Mosterdzaad” verder te ontwikkelen, te zoeken
naar andere financiële bronnen en te zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere
christelijke en maatschappelijke organisaties in en rond Veendam.

Ook willen we gaan kijken of we vrijwilligers kunnen gaan inzetten en wat we zouden kunnen
bieden aan een stagiaire.

We willen ook iedereen bedanken die op een of andere wijze ons heeft gesteund in de
afgelopen twee jaar. Hetzij financieel, door raad en daad of door gebed. Zonder jullie was het
niet mogelijk geweest.

Ronald en Andrea Kleiweg


