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STICHTING MUTANYANA WERU 

      BEKNOPT JAARVERSLAG 2007 

 

 

Inleiding 

Ook in 2007 is het beleid van de Nederlandse 

Stichting Mutanyana Weru voortgezet met 

belangrijkste taak het moreel en financieel 

ondersteunen van Pater André van Zon en het 

door hem gestichte opvang Centrum Mutanyana 

Weru  (Ons Dorpje- Ons Thuis).  

 

Financiën  

Belangrijk punt blijft het beheersen van de 

kosten. Ook in 2007 heeft onze Stichting weer 

€25 000 bijeen weten te brengen en dit bedrag is 

volledig ten goede gekomen aan het project in 

Maputo – Mozambique.  Dit dekt ongeveer 1/3
e
 

deel van de kosten van het Centrum. Gezien de 

inflatie van ca. 15% heeft het bestuur zich 

voorgenomen om te trachten het sponsorbedrag 

te verhogen naar € 28.000 in 2008 

 

Bestuurszaken 

Het bestuur van de Stichting Mutanyana Weru 

ziet er in 2007 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. 

 

De in september 2006 aangestelde directeur, dhr. 

Vitorino Curmaio heeft zich in 2007 volledig 

bewezen bij de leiding van het Centrum.  

Het aantal bewoners varieerde in 2007 tussen 80 

en 85. De staf is versterkt met pater Jose, een lid 

van de congregatie van de Orionieten. Deze 

Braziliaanse tak van de Italiaanse moeder-

organisatie met hoofdzetel in Rome, gaat 

wellicht het Centrum overnemen om zodoende 

de continuïteit te waarborgen. 

 

Activiteiten 

Het Centrum is tot 2 maal toe getroffen door 

exploderend oorlogsmateriaal. De eerste keer 

was er nogal wat schade, die door vrijwilligers  

 

 

 

 

verholpen kon worden (gelukkig waren er 

geen gewonden).         

Bij de tweede explosie was er in het Centrum 

behoorlijke materiële schade maar weer geen 

gewonden. In de omliggende wijken echter 

waren er 450 gewonden en maar liefst 100 

doden. De schade aan het Centrum is met  

steun van de Nederlandse en IJslandse 

Ambassades gerepareerd. 

 

- Voor het legkippen project is de 

fondsenwerving gestart. De Stichting Sport en 

Spel in Maasland gaat zich hiervoor sterk 

maken en ook de organisatie “Wilde Ganzen” 

zegde steun toe. 

 

- Naast primaire steun voor b.v. huisvesting, 

voedsel, gezondheidszorg is onderwijs een 

kerntaak. € 6.200 is gereserveerd voor dit doel 

dat bestaat uit inschrijfgelden, schoolgeld, 

uniformen, schooltassen en niet te vergeten 

reiskosten. Dit laatste in het speciaal voor de 

gehandicapten onder de bewoners.   

 

Meer informatie over het Centrum en de 

activiteiten kunt u vinden op: 

 www.mutanyanaweru.nl 

 

Fiscale zaken 

De financiële administratie van de Stichting 

over 2007 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. 


