
Situatie voorjaar 2011 
 
De gezamenlijke stukken grond liggen dicht aan de rivier die in Zuid Afrika ontspringt. Een soort van 
uiterwaarden, waardoor voldoende water aanwezig is uit de gegraven bronnen. Omdat er nog getijde 
invloeden zijn speelt de verzilting van de grond ook een rol. Ook gebeurt het, dat wanneer in Zuid 
Afrika te veel regen valt het overtollige water wordt geloosd en de boel tijdelijk overstroomt. Hiermee 
moet bij de keuze van aanplant rekening worden gehouden. Zoete aardappelen b.v. gaan rotten en 
schimmelen bij te veel vocht. 

Een plant die er goed tegen kan is maniok en die is hier dan ook geplant. 
Dit is een prima gewas maar het duurt 1 jaar voor er geoogst kan worden: 
dit jaar dus. Op de wat hogere gronden kunnen wel andere groenten 
worden geplant. 
De opbrengsten zijn voor eigen gebruik en wat over is wordt verkocht.  
 
Afgelopen jaar bedroegen de kosten voor zaaigoed e.d. € 5700 en waren 
er voor het eerst € 1307 aan opbrengsten! 
Het begin is er dus. 

 
Situatie zomer/najaar 2011 
 
Ook in Mozambique is het weer van slag. Was het in het voorjaar en 
zomer te droog, in het najaar (oogsttijd) was er een overvloed aan regen 

– bijna 40 mm. neerslag per dag! 
De droogte heeft veel schade veroorzaakt aan de gewassen.  
De oogsten zijn daarom niet zo geweldig. Speciaal de aardappelen hebben een zeer matig resultaat. 
Naast het droge weer is ook het pootgoed van inferieure kwaliteit geweest. Goed pootgoed was niet te 
koop.  
Daarom is gebruik gemaakt van consumptie aardappelen; Deze zijn 
echter van aanmerkelijk mindere kwaliteit omdat deze een behandeling 
hebben ondergaan met een chemische middel als anti spruit zodat ze 
veel minder goed opkomen. 
De marktprijzen voor consumptieaardappelen zijn goed en de vraag is 
groter dan het aanbod. Dit kan niet gezegd worden van de groenten, 
zoals de geplante maniok. Hiervan waren de oogsten goed maar de 
prijzen slecht. Hopelijk is dit in de toekomst beter. 

Financiën:  

Ondanks de teruglopende inkomsten uit donaties zijn we als Stichting toch geslaagd om de beloofde 
€25000 aan Pater André in Maputo over te maken. Ook hij ziet in dat hij ‘de tering naar de nering’ zal 
moeten zetten. Het stimuleert wel om de inkomsten uit de land/tuinbouw te verhogen en om zodoende 
een nieuwe stap te zetten richting selfsupporting.  

Het bestuur van de Stichting Mutanyana Weru verricht het werk kosteloos. De enige kosten die de 
Stichting heeft zijn bancaire kosten om geld over te maken naar Mozambique en de kosten van 
inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

Het bestuur bestond in 2011 uit:  
Sjef van Zon    voorzitter  0492 321626 
Niek Rader    secretaris  070 5177728 
Jan van Mil        lid   06-21692967 
Matthijs Theunissen  lid   024 3976344 
Theo van de Kerkhof penningmeester  055 3556474 
 
Hieronder vindt u ook een overzicht van het project zoals dat door Pater André wordt geleid: 
 
Het project bevat huisvesting in 7 woonplaatsen.  
1. Bobole; 45 km van Maputo  

2. Bolaze ; 35 km van Maputo  



3. Zimpeto ; 13 km van Maputo ( Stadsbuitenwijk)  

4. Benfica; 10 km van Maputo ( Stadsbuitenwijk)  

5. Luis Cabral; 5 km van Maputo ( Stadsbuitenwijk)  

6. Ndlavela ; 15 km van Maputo( Stadsbuitenwijk)  

7. Congolote; 17 km van Maputo. ( Stadsbuitenwijk)  

8. Nkobe-Matola-Gare: 20 km van Maputo. ( Stadsbuitenwijk)  
 
Woningen: 23 stuks ( Gezinsverbanden) + 1 woning in bruikleen.  
Populatie:  

85 + 23 personen .  
o 35 Volwassen vrouwen  

o 55 Minderjarigen (6-17 jr.)  

o 18 kinderen (0-5 jr.)  

 
Opleiding/Onderwijs:  

 
o 38 LO  

o 12 MO  

o 1 UO ( blinde)  

o 10 Avondonderwijs  

 
Gezondheid:  
o 9 zwaar gehandicapten  

o 10 HIV patiënten.  

o 15 Externe HIV patiënten  

 


