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STICHTING MUTANYANA WERU 
      BEKNOPT JAARVERSLAG 2010 

 
 

Na de overname van het Centrum door de Orde der 

Orionieten is het re-integratie proces gestart en dit 

begint in 2010 vaste voet aan de grond te krijgen. De 

gezinnen van het project hebben stukken grond tot 

hun beschikking en het werk hierop begint te lonen.  

Het voorjaar bracht voldoende regen zodat de eerste 

oogst van pinda’s en zoete maïs een feit werd. Pater 

André begeleidt de gezinnen hierbij en wordt hierin 

bijgestaan door het vrijwilligers echtpaar Patricia en 

Paul, die organisatorische hulp geven.  Zij hebben de 

beschikking over wat fondsen zodat er regelmatig 

onderricht en praktijkles gegeven wordt op 

huishoudgebied en persoonlijke vorming. Andere 

specialisten worden ingehuurd voor zaken zoals, 

gezondheid, 1ste hulp, aidsbehandeling en preventie. 

Als zij er niet zijn neemt een Mozambicaanse 

medewerkster de zaken zo goed mogelijk waar. 

Het onderwijs aan de kinderen gaat gewoon door; op 

onze website bij het hoofdstuk nieuwsbrieven treft u 

een bijlage aan met de kerngegevens hierover.  

 

2. Situatie voorjaar 2010 

 

Nagenoeg alle gezinnen (huisjes) hebben een eigen 

tuin van 100 m
2
. Daarnaast komt er steeds meer 

grond ter beschikking voor de coöperatieve 

tuinbouw: goede laaggelegen tuinbouwgrond in een 

oude rivierbedding. Momenteel zijn er 2 aparte 

kavels in gebruik met een grootte van respectievelijk 

2500 en 1000 m
2
. 

Het land ontdoen van wilde grasgroei (olifantsgras) 

is een zeer zwaar werk. Door enkele waterputten te 

graven is er voorlopig voldoende sproeiwater voor de 

planten. Gebruiksklaar maken van het land gaat nu 

nog met de hand maar er wordt bekeken om dit 

machinaal te gaan doen. Alhoewel zelfs enigen, met 

soms een zware handicap, dit werk niet schuwen 

moet er hulp komen aangezien de huidige 

oppervlakte te groot wordt. Ze verbouwen nu zoete 

aardappelen, (deze bloeien nu), sla, witte kool, zoete 

maïs, maniok, tomaten, wortelen en uien. 

 

3.  Situatie Juni 2010 

 

Na 2 maanden heeft het eindelijk wat geregend in 

Maputo. Dat was welkom bij een weertype van 25 tot 

30 graden C. overdag.  

Binnen 2 weken zal de 1
e
. oogst komen van 

tuinbouwproducten.  De sla en de witte kool 

komen als eerste.  

Tijdens de oogst zal er dagelijks gewerkt moeten 

worden in de vroege uren en de producten zullen 

naar de straatmarkt gaan voor de verkoop. De 

mensen worden hiervoor geselecteerd en 

begeleidingsafspraken worden hierover gemaakt. 

Prijs, controle en afdracht vragen om goede 

afspraken. 

 

4. Situatie zomer 2010 

 

Deze maand is de eerste oogst van tuinbouwgewassen 

op de gemeenschappelijk tuinderij een feit geworden.  

Pater André heeft 2 ervaren boeren aangesteld voor de 

leiding en beveiliging op de wat afgelegen landerijen. 

Hij hoopt zo betere resultaten te halen en minder last 

te krijgen van het stelen van groenten. 

 

Ten gevolge van het hoge zoutgehalte in het water is 

de gewaskeuzemogelijkheid minder. Graag zou men 

producten willen telen die een hogere prijs opbrengen 

maar dit vraagt praktijkonderzoek. Ze gaan nu van 

start met het één voor één testen van nieuwe 

gewassen. Volgend jaar hoopt men daar de resultaten 

mee te verhogen. 

Om de werkdruk tijdens de oogsttijd op te vangen 

worden elders dag-arbeiders ingehuurd. Door de lage 

opbrengstprijzen ten gevolge van het hoge aanbod op 

de markten staan de financiële resultaten erg onder 

druk. Voordeel is wel dat er voldoende eten is voor 

eigen gebruik. 

 

5. Opleidingen 

 

Om de mensen van het project te ondersteunen heeft 

Patricia, de Engelse ontwikkelingswerkster, samen 

met haar assistente, een Mozambicaanse consulente, 

een 2de cursus voorbereid van 3 dagen per groep. 

De mensen zijn in 3 groepen ingedeeld al naar gelang 

hun kwaliteiten: 

Groep1 krijgt een  commerciële  handelsinstructie. 

Groep 2 krijgt productietechnische  instructie 

Groep 3 krijgt een instructie in klein veehouderij- 

schapen, geiten en pluimvee (kippen en eenden). 

 

6. Assiciatie Filjos de Mutanyana Weru 

 

De voortgang in de oprichting van de associatie 

loopt uiterst moeizaam.  
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De consulente heeft de statuten doorgenomen en wat 

gecorrigeerd conform de nieuwe richtlijnen van de 

Overheid.  

Hopelijk komt er schot in de goedkeuring door de 

autoriteiten. 

 

7. Bezoek aan Maputo 

 

Een echtpaar uit Baarlo bezocht Maputo en ook het 

project van Pater André en gaf na thuiskomst de 

volgende reactie:  

Het echtpaar ( met veel Mozambicaanse ervaring) was 

zeer onder de indruk van de opzet en werking van de 

gezinsgroepjes met eigen huisvesting en tuin + een 

gezamenlijke coöperatieve tuin. Ook de inzet van alle 

betrokkenen was erg opvallend, zeker van de mensen 

met een (zware) handicap. 

Een uitgebreider verslag vindt u op onze website onder 

het hoofdstuk: Bezoeken aan Maputo. 

 

8.  Sociale onrust in Maputo 

 

Ten gevolge van de gestegen prijzen voor voedsel en 

brandstoffen zijn er in Maputo rellen uitgebroken. Deze 

situatie is mede-veroorzaakt door de devaluatie van de 

lokale munteenheid, de Metical. Verwacht wordt dat de 

gevolgen van deze situatie nog lang zullen nawerken. 

Meer details vindt u hierover in de najaar nieuwsbrief 

van 2010 op onze website. 

 

9. Financiën 

 

Ondanks oproepen in de nieuwsbrieven liepen de 

donaties (inkomsten) aan onze Stichting terug. 

Ontvangen werd het bedrag van €16 478,98 en werd er 

wederom aan de organisatie in Maputo € 28 000 

overgemaakt. Als u concludeert dat wij interen op ons 

gespaarde kapitaal dan heeft U gelijk: ons kapitaal is 

geslonken. Overleg hierover is er geweest met Pater 

André en hem is duidelijk dat we de tering naar de 

nering moeten zetten. Afgesproken is om onze bijdrage 

aan zijn werk voor 2011 te bepalen op € 25 000.  

De kosten van de Stichting zijn weer tot het absolute 

minimum beperkt gebleven: €26,14 voor inschrijving 

Kamer van Koophandel en €108,26 aan bankkosten.   

 

10. Bestuurszaken 

 

Het bestuur van de Stichting Mutanyana Weru was in 

2010 als volgt samengesteld:    

Sjef van Zon  - voorzitter 

Niek Rader  - secretaris 

Theo van Kerkhof - penningmeester 

Jan van Mil  - lid 

Matthijs Theunissen - lid 

 

In 2010 heeft het bestuur 2 keer vergaderd. Van 

alle vergaderingen zijn notulen gemaakt en 

goedgekeurd. 

 

Meer informatie over het project en de 

activiteiten kunt u vinden op: 

 

 www.mutanyanaweru.nl 

 

Fiscale zaken 

De financiële administratie van de Stichting over 

2010 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. 
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