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STICHTING MUTANYANA WERU 
      BEKNOPT JAARVERSLAG 2009 

 
 

In September 2008 is het Centrum overgenomen 

door de Orde der Orionieten. Het bestaande 

nevenproject,  re-integratie, is hierdoor 

hoofdproject geworden en 2009 stond volledig is 

het licht van aankopen stukken grond, het bouwen 

van huisjes hierop en het in cultuur brengen van 

akkertjes en akkers.  

Pater André, intussen 71 jaren jong, kan nu zijn 

volle aandacht en ondersteuning geven aan dit 

nieuwe hoofdproject. 

De chauffeur van het centrum is parttime in dienst 

bij Pater André gebleven. De auto bleef privé bezit 

van hem zodat hij zich kan verplaatsen in Maputo 

en omgeving. Hij begeleidt en adviseert de nieuwe 

bewoners.  

 

Re-integratieproject 

50 bewoners kwamen in aanmerking om aan dit 

project deel te nemen. 

Het bestaande krediet van het eerder geplande 

„kippenproject‟ is met goedkeuring van de 

donoren omgezet en verder aangevuld met externe 

donoren. Met dit krediet zijn voor deze mensen 

stukjes grond aangekocht waarop huisjes gebouwd 

zijn. 

Alle huisjes hebben een akkertje dat de bewoners 

kunnen bewerken. Een associatie in oprichting 

zorgt voor zaaigoed en plantjes, waardoor deze 

mensen selfsupporting kunnen worden en er met 

eventuele overschotten gehandeld kan worden. 

Een Engels echtpaar verzorgt voorlichting aan de 

bewoners en de noodzakelijke begeleiding.  

 

De locaties zijn alle binnen een straal van 30 km.  

van Maputo en zijn als volgt: 

- 9 huisjes in het district Marracuene waarin 30 

personen zijn ondergebracht waarvan 17 jonger 

dan 18 jaar. 

- 2 huisjes in Bobole voor 5 personen 

- 4 huisjes in Maputo waarin 15 personen waarvan 

7 onder 18 jaar. 

 

De betrokkenheid van Pater André bij het 

Ziekenhuis is Maputo gaat gewoon door. Wanneer 

er zieken zijn die permanente hulp nodig hebben 

dan huurt hij ex-medewerkers van het Centrum in. 

 

Naast het hoofdproject: re-integratie, zijn er ook nog de  

andere nevenprojecten die veel aandacht van Pater 

André vragen: 

Onderwijsondersteuning, Noodhulp en HIV. 

 

Om de huisjes en grond juridisch veilig te stellen is er 

een Associatie in oprichting waarvan de statuten bij het 

Min. Van Justitie ter goedkeuring liggen. Behalve een 

juridische zekerheidstelling wordt de Associatie, die 

“Filhus de Mutanyana Weru” gaat heten, een soort 

woonstichting/ coöperatie waarvan de bewoners de 

leiding gaan krijgen. Zij worden bijgestaan door externe 

adviseurs waarvan Pater André er één zal zijn. 

 

Bezoek van “De Wilde Ganzen” 

De organisatie „Wilde Ganzen‟ heeft het Centrum een 

aantal malen gesponsord. Twee medewerkers, Daniëlla 

de Winter en Sabien Deneer bezochten projecten in en 

om  Maputo en waren ook bij Pater André. Zij schreven 

voor hun eigen blad „Berichten van Wilde Ganzen‟ een 

verslag en ook voor onze Stichting schreven zijn. Dit 

laatste verslag is te vinden op onze website in het 

hoofdstuk: „Bezoeken aan Maputo‟. 

 

Financiën  

In 2009 heeft onze Stichting  weer €28 000 bijeen weten 

te brengen en dit bedrag is volledig ten goede gekomen 

aan het project in Maputo – Mozambique.   

 

Bestuurszaken 

Het bestuur van de Stichting Mutanyana Weru was in 

2009 als volgt samengesteld:    

Sjef van Zon  - voorzitter 

Niek Rader  - secretaris 

Jan van Mil  - penningmeester 

Marja van Buuren - 2
e
 secretaris/lid  

Matthijs Theunissen - lid 

 

In 2009 heeft het bestuur 2 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 
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Fiscale zaken 

De financiële administratie van de Stichting over 

2009 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. 

http://www.mutanyanaweru.nl/

