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STICHTING MUTANYANA WERU 

      BEKNOPT JAARVERSLAG 2008 

 

 

Ook in 2008 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).  

Over de continuïteit van het Centrum meldden 

wij in een nieuwsbrief  het volgende: 

 
“De oprichter van  het Centrum Mutanyana Weru, 

Peter André van Zon, verkeert nog steeds in blakende 

gezondheid. Toch zijn er bij pater André zorgen t.a.v. 

de continuïteit van het Centrum voor het geval er iets 

met hem zou gebeuren zoals b.v. ziekte. Deze zorgen 

worden gedeeld door het stichtingsbestuur en 

vrienden van het Centrum.  

Met de vaste aanstelling van de nieuwe directeur is 

het probleem minder acuut maar blijft bestaan.” 

 

Al in 2007 zijn er contacten over samenwerking 

geweest met de Braziliaanse Provincie van de 

Paters Orionieten, een van oorsprong Italiaanse 

Congregatie, gespecialiseerd in de opvang van 

weeskinderen.  Deze contacten hebben geleid tot 

een volledige overname van het Centrum in 

Augustus 2008. Onder het toeziend oog van vele 

lokale genodigden waaronder de Aartsbisschop 

van Maputo en afgevaardigden van de Sociale 

Dienst, werd door pater André van Zon de 

sleutel van het centrum overhandigd aan de 

toekomstig directeur Romolo Mariani lid van de 

voor congregatie van de Orionieten  en hen veel 

succes toegewenst. 

 

Door de lokale wetgeving is bepaald dat alle 

medewerkers van het centrum bij ontslag: 

- Drie maanden van te voren dit meegedeeld 

moeten krijgen. 

- Dat pensioenrechten betaald moeten zijn. 

- Dat een door de wet vastgestelde 

ontslagvergoeding betaald moet zijn. 

Deze zaken zijn inmiddels afgehandeld met 

financiële voorschotten van o.a onze  stichting 

“Mutanyana Weru”. 

 

De Orionieten hebben te kennen gegeven het 

Centrum zelfstandig te willen voortzetten zonder  

hulp en steun van pater André en de organisatie 

Mutanyana Weru. Zij beschikken over een eigen 

netwerk voor opvang van gehandicapte mensen.  

 

Onmiddellijk na de overname werd begonnen 

met een verbouwing en aanpassing van het 

Centrum waardoor een versnelde re-integratie 

van de bewoners noodzakelijk was.  

Een 30-tal bewoners kwam hiervoor in 

aanmerking. Ongeveer eenzelfde aantal werd 

overgeplaatst naar een ander centrum en een 

tiental werd ondergebracht bij familie. 

Uiteindelijk bleven er van de 75 bewoners bij de 

overname maar zes achter in het oude Centrum. 

Re-Integratie: 

Re-integratie in de normale Mozambikaanse 

maatschappij is het einddoel voor de ex-

bewoners van het centrum. Door de eerder 

genoemde overdracht van het centrum en de 

bouw en aankoop met inrichting van een 20-tal 

woningen is deze laatste stap gezet. 

Het re-integratie project werd door al deze 

ontwikkelingen het nieuwe hoofdproject. 

Voor dit project zijn stukken grond aangekocht 

en hierop zijn woningen gebouwd voor de 

nieuwe bewoners. Ook kreeg de organisatie 

beschikking over een paar grotere stukken 

grond, die in cultuur worden gebracht en 

waarvan de opbrengsten geleidelijk aan de 

buitenlandse subsidies moeten gaan vervangen. 

Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd 

aan de verzelfstandiging van deze groep mensen 

en dus ook aan de re-integratie in de lokale 

Mozambikaanse  maatschappij. 

Uitgebreide informatie en de huidige stand van 

zaken kunt u lezen in de nieuwsbrieven die de 

Stichting regelmatig uitbrengt en op de website 

plaatst.  

Financiën  

In 2008 heeft onze Stichting  €28 000 bijeen 

weten te brengen en dit bedrag is volledig ten 

goede gekomen aan het project in Maputo – 

Mozambique.   

De kosten van onze Stichting bleven beperkt tot: 

€  38,00 voor Kamer van Koophandel 
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€ 336,38 voor notariskosten en 

€     5,95 voor representatie kosten 

Om de kosten bij de overname van het Centrum, 

afvloeiing van de personeelsleden  en de 

woningbouw met inrichting te kunnen 

financieren is een voorschot op de bijdrage voor 

2009 gegeven door onze Stichting. 

 

Bestuurszaken 

In het bestuur van de Stichting Mutanyana Weru 

is dhr. Ben Giessen afgetreden als secretaris en 

opgevolgd door Niek Rader en ziet er nu als 

volgt uit:   

 Sjef van Zon  - voorzitter 

Niek Rader  - secretaris 

Jan van Mil  - penningmeester 

Marja van Buuren - 2e secretaris/lid  

Matthijs Theunissen - lid 

 

In 2008 heeft het bestuur 3 keer vergaderd. Van 

alle vergaderingen zijn notulen gemaakt en 

goedgekeurd. 

 

Meer informatie over het Centrum en de 

activiteiten kunt u vinden op: 

 www.mutanyanaweru.nl 

 

Fiscale zaken 

De financiële administratie van de Stichting over 

2008 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. 


