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STICHTING MUTANYANA WERU 

      BEKNOPT JAARVERSLAG 2005 

 

 

Inleiding 
Conform de statuten van de Stichting is in 2005 
het beleid voortgezet. De hoofddoelstelling van 
de Stichting is het werven van fondsen voor het 
Centrum Mutanyana Weru in Maputo- 
Mozambique. 
De fondsenwerving kreeg een extra impuls die 
voortkwam uit de collecte bij het 40 jaar 
priesterfeest van Pater André. Ook de vorig jaar 
gestarte nieuwsbrief en website hebben hiertoe 
bijgedragen. 
 
Financiën  
Belangrijk punt blijft het minimaliseren van de 
kosten. Doordat in 2005 het aantal inwonenden 
van het Centrum gegroeid is van 60 (2003-2004) 
naar 90 in 2005 (excl. 25 verzorgers) stijgen de 
kosten voor voeding, vervoer, scholing enz. In 
2004 waren de totale kosten  $56 000 wat neer 
komt op $600 - $700 per persoon (ca. €500 - 
€600) 
 
Ter gelegenheid van zijn 40 jaar priesterfeest is 
er voor het Centrum gecollecteerd en werd een 
bedrag van maar liefst €15 000 opgehaald voor 
het Centrum (waarvoor onze dank aan alle 
gevers) 
De sponsoring van het Centrum door de 
Stichting is ook in 2005 bevredigend verlopen: 
een bedrag van €20 000 werd geschonken! 
 
Gerichte Giften 
Met steun van Sport en Spel Maasland en de 
Stichting “Wilde Ganzen” is buiten het terrein 
van het Centrum een re-integratieproject 
uitgevoerd. Details hierover vind u in de 
nieuwsbrief December 2005 (zie website). 

 
Bestuurszaken 
Het bestuur van de Stichting Mutanyana Weru 
ziet er als volgt uit:   

Sjef van Zon  - voorzitter 
Ben Giesen  - vice-voorzitter 
Jan van Mil  - penningmeester 
Herco Jansen   - secretaris 
Marja van Buuren - 2e secretaris/lid 
Matthijs Theunissen - lid 

In 2005 heeft het bestuur 4 keer vergaderd. Van 
alle vergaderingen zijn notulen gemaakt en 
goedgekeurd. 
 
Activiteiten 
- Belangrijk te vermelden is de stijging van het 
aantal inwoners van het Centrum tot 90. Tellen we 
hier nog 25 verzorgers bij dan zijn er dagelijks 115 
monden te vullen, moet voor meer scholing 
gezorgd worden etc. (zie ook: financiën)  
- In 2005 is een re-integratie project uitgevoerd 
waar voor 6 huisjes zijn gebouwd op aangekocht 
land. Meer gegevens vindt u in de nieuwsbrief van 
december 2005. 
- Gestart is met de bouw van een nieuw paviljoen. 
Een Deense hulporganisatie heeft de bouw op zich 
genomen, maar tijdens de bouw moest het 
beschikbare budget aangepast worden wat voor 
enige vertraging zorgde. De IJslandse Ambassade 
heeft verdere financiële garanties gegeven 
waardoor het project afgemaakt kon worden. 
- het schoolgebouw(tje) is in 2004 afgemaakt  
alleen ontbrak het aan boeken. Marja Dijkshoorn 
en haar echtgenoot hebben een aantal boeken 
tijdens hun bezoek meegenomen, die door 
Biblionef (zie: www.biblionef.nl) waren 
geschonken. 
- Andere Nederlandse bezoekers waren Sander en 
Laetitia Giesen/Rabat. Van beide bezoeken treft u 
de verslagen aan op onze website. 
 
Fiscale zaken 
De financiële administratie van de Stichting 
over 2003 is verantwoord bij de 
Belastingdienst. De Stichting heeft haar 
status behouden als bedoeld in art. 24 lid 4 
van de Successiewet 1956. 
Dit betekent dat giften aan de Stichting in 
beginsel fiscaal aftrekbaar zijn. 

 
Verdere informatie over het werk van de Stichting is te 
vinden op www.mutanyanaweru.nl . 
De Stichting Mutanyana Weru is op 26 augustus 2002 

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Oost-

Brabant, John F. Kennedylaan 2, 5612 AB Eindhoven, 

onder KvK inschrijfnummer 17147924 

De statuten van de Stichting zijn gedeponeerd onder 

dossiernummer 20141359/TB/EJ bij Notaris Ten Berge 

en Gips, Berg en Dalseweg 9 te Nijmegen. Deze 

statuten staan ook integraal op bovengenoemde internet 

website. 

 


