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Inleiding 
Wij zijn Daniël en Leoni Wierstra-Boekestein en hebben twee 
zonen: Rens (5jr) en Seth (3jr).  
God heeft ons geroepen om in Mozambique te wonen en werken, 
om de lokale bevolking te vertellen over Jezus en vooral te trainen 
dat zij dat gaan doen.  
Mozambique is een onderontwikkeld land, bestaat uit 12 
provincies en veel mensen leven onder de armoedegrens. Het land 
kent verschillende godsdiensten waaronder het christendom en de 
islam.  
Provincie Niassa is de armste provincie in het noorden van 
Mozambique waar de islam overheerst.  
 
Missie  
Wij werken bij Jeugd met een Opdracht Lichinga. JmeO is een 
internationale zendingsorganisatie die gericht is op God kennen en Hem bekend maken.  
Dat is dus ook onze missie: God kennen en Hem bekend maken.  
JmeO Mozambique kent 9 basissen, waaronder Lichinga waar wij werken.  
JmeO Lichinga heeft verschillende bedieningen: basisscholen, ouderenzorg, training en 
evangelisatie.  
Wij zijn betrokken bij onderhoud en training. Onze missie is om lokale christenen te helpen 
andere Mozambikanen te bereiken. Dit doen we door training en discipelschap.  
 
 
 
 
 

 
 
   

Begroting 2020  

  

Lening Bouw € 13.065 

Levensonderhoud(incl. reserveringen verlof huisvesting) € 42.000 

Projecten  

Project corona € 1.500 

Onvoorzien € 2.000 

  

Totaal € 58.565 



 

  

 
Exploitatieoverzicht 2020  

Saldo 1-1 Directrekening € 14     

Saldo 1-1 
Mozambiquerekening € 0    

 

      

Inkomsten  Uitgaven  

Structurele sponsors 
€ 

36.695  Project centrum € 1.097 
 

Incidentele sponsors 
€ 

12.850  Project corona € 3.213 
 

Acties  € 4.667  Overige kosten(extra kosten auto) € 2.155  

Collectes € 7.039  
Kosten NGW(ook van project 
corona) € 1.336 

 

Bijdrage kerken € 3.450  
Retour leningen(bouw en arbeid 
huis) 

€ 
13.345 

 

Inkomsten project centrum € 1.125  Reservering voor kachel € 2.090  

Inkomsten project corona € 3.045  Onderhoud en investeringen huis € 2.387  

Overige inkomsten € 130  Extra giften  € 833  

Online bijbelschool € 250     

   Privé   

   Levensonderhoud 
€ 

42.451 
 

   Online bijbelschool € 250  

Inkomsten 
€ 
69.251     

Inkomsten + startsaldo 01-1 
€ 
69.265  Uitgaven  

€ 
69.157  

      

Saldo € 108     

      

Saldo 31-12 Directrekening  € 108     

Saldo 31-2 
Mozambiquerekening € 0    

 

Totaal € 108     

 
  



 

Toelichting inkomsten 
 
Structurele sponsors zijn van kwartaal 1 van €8920 naar kwartaal 4 €9465 gegaan. 
De structurele sponsors is een grote groep van 107 mensen.  
In 2020 zijn er 10 nieuwe sponsoren bijgekomen en 3 sponsors zijn gestopt. 
Totaal is er €36.695 binnengekomen via de structurele sponsors.  
 
Incidentele giften totaal €12.850 in 2020 ontvangen. 
 
Acties 
Bedrijvenactie, TFC heeft bedrijven benaderd om een gift te geven, dit heeft toen €2400 
opgeleverd. 
Statiegeldbonnen actie van de AH €267 
Bingo voor de kachel €2090 
 
Collectes 
PKN ’s-Gravenzande en een keer PKN Naaldwijk, totaal €7039 
 
Giften van de kerken 
’s-Gravenzande: €2950 
Andijk: €500 
 
Projecten 
Project Centrum €1125 
Project Corona €3045 
Gift voor online Bijbelschool van ROYAL MISSION €250 
 
 
  



 

Toelichting uitgaven 
 
Project Centrum 
Project centrum door deze gerichte gift voor het centrum hebben we speeltoestellen 
kunnen opknappen.  
 
Project Corona 
We hebben op verschillende plekken kunnen investeren in de corona tijd. In onze eigen provincie 
konden we een aantal ziekenhuizen helpen met veranda’s zodat mensen op afstand kunnen 
wachten, verder hebben we maskers kunnen uitdelen aan de plaatselijke zorgverleners en hebben 
we collega’s in: Mandimba, Nampula en Pemba kunnen helpen met de giften vanuit ons netwerk in 
Nederland.  

 
 
Overige kosten voor auto 
De auto heeft veel meer onderhoud nodig gehad dan begroot. Dat viel tegen en heeft ons 
ook wel de nodige zorgen gegeven. Gelukkig is hierin ook weer voorzien. 
 
NGW  
Wij zijn aangesloten bij de NGW (Nederlandse Gemeenschap voor Wereldevangelisatie). 
Deze stichting heeft een ANBI-status, hierdoor is de gift fiscaal aftrekbaar. Daarbij gaat 2% 
van ons inkomsten van de giften naar de NGW toe. 
 
Retour lening bouw en arbeid huis 
In het eerste kwartaal hebben we de bouw en arbeid van het huis kunnen aflossen. 
 
Reservering kachel 
Dit bedrag hebben we opgehaald met de online bingo actie. We kunnen onder andere van 
dit bedrag de gesponsorde kachel transporteren en aansluiten.  
 
Investeringen huis en onderhoud 
Wat we niet direct konden realiseren binnen de bouwperiode zijn we dit jaar extra gaan 
doen, zodra hier de mogelijkheid voor was. Zo hebben we extra geïnvesteerd in een 
veranda, oprit, waterpomp, dakplaten en balken voor overkapping van auto. 
 
Extra giften 
Van wat wij extra krijgen geven wij ook weer onze tienden. Vanuit ons levensonderhoud 
geven we onze giften, maar zo nu en dan is er ruimte om extra te geven. 
 
Levensonderhoud 
Wij hebben in totaal € 42.451 ontvangen over 2020. 
In het 1e kwartaal dachten we voldoende te hebben aan € 3200. Dit bleek echter te 
optimistisch. 
We hebben over 2020 gemiddeld € 3538 per maand uitgegeven. 
Het maandbedrag is verdeeld in twee delen. Leefgeld en reserveringen. 
Leefgeld bestaat uit de gewone dagelijkse kosten, verzekering, auto etc. Reserveringen 
bestaan uit visa, verlof en oudedagsvoorziening. 



 

Familie Wierstra  Jovens com uma Missao, CP 114 Lichinga, 90100 Niassa Mozambique 
MAIL   leoniwierstra@hotmail.com  
WEB   www.wierstra.nu 
IBAN NL76 INGB 0000 8151 98 ten name van Stichting NGW onder 

vermelding van Training & Services Mozambique, fondsnummer 231. 
Penningmeester Esther van Dijk ejvdijkvdkaaij@gmail.com 


