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STICHTING MUTANYANA WERU 

      BEKNOPT JAARVERSLAG 2006 

 

 

Inleiding 

Conform de statuten van de Stichting is in 2006 

het beleid voortgezet. Met als hoofddoelstelling 

het werven van fondsen voor het Centrum 

Mutanyana Weru in Maputo- Mozambique. 

 

Financiën  

Belangrijk punt blijft het beheersen van de 

kosten. Het aantal inwonenden van het Centrum 

is gegroeid van 60 (2003-2004) naar 90 in 2005 

(excl. 25 verzorgers). Hiermee is de maximum 

opvangcapaciteit van het Centrum bereikt. 

De sponsoring van het Centrum door de 

Stichting is ook in 2006 bevredigend verlopen: 

een bedrag van €25 000,00 werd overgemaakt. 

Daarmee steunen we het Centrum met ongeveer 

een derde Bank-, giro- en spaartegoeden van de 

noodzakelijke exploitatiekosten. 

 

Bestuurszaken 

Het bestuur van de Stichting Mutanyana Weru 

ziet er in 2006 als volgt uit:   

Sjef van Zon  - voorzitter 

Ben Giesen  - secretaris 

Jan van Mil  - penningmeester 

Marja van Buuren - 2
e
 secretaris/lid 

Matthijs Theunissen - lid 

 

In 2006 heeft het bestuur 3 keer vergaderd. Van 

alle vergaderingen zijn notulen gemaakt en 

goedgekeurd. 

 

Het Centrum in Maputo heeft een nieuwe 

directeur gekregen. Hij vervangt de inmiddels 

70-jarige voorganger dhr. Silvester, die zich 

blijft inzetten voor scholing zaken. 

 

Activiteiten 

- In 2006 is het nieuwe 3
de

 Paviljoen gereed 

gekomen. Dit mede dankzij steun van Deense  

en IJslandse donoren.  

Voor de financiering van de inrichting  droegen 

een gezamenlijke actie van de Lions Club 

Maasland en “De Wilde Ganzen” bij. Ook het 

Missie-Comité “Boekel-Venhorst” droeg 

financiële steun bij. 

-  

 

Activiteiten 

- Een plan is gemaakt om het bestaande 

kippenhok uit te breiden tot een kleine 

kippenfarm. Met als doel het dagelijks menu 

van de bewoners te verrijken en om de 

overgebleven eieren en vlees op de markt aan 

te bieden. Fondsenwerving hiervoor is gestart. 

 

- In 2006 bracht de Nederlandse Ambassadeur 

een bezoek aan het Centrum. Hij was zeer 

onder de indruk van de activiteiten in het 

Centrum.  

In dit jaar waren ook de kinderen van het 

Centrum onderwerp van een lokaal TV 

programma.  

 

- De Braziliaanse tak van de congregatie van 

Orionieten hebben hun samenwerking  en 

steun toegezegd om het centrum mee te helpen 

continueren. De eerste contacten zijn 

veelbelovend. 

 

Meer informatie over het Centrum en de 

activiteiten kunt u vinden op: 

 www.mutanyanaweru.nl 

 

Fiscale zaken 

De financiële administratie van de Stichting 

over 2006 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. 

 


