
Jaarverslag 2018 
 
Pater André was in mei 2008 op bezoek in ons land en tijdens een gesprek 
met het bestuur van onze stichting vertelde hij dat wat vorig jaar voorzien is 

( dat 2018 voor Mozambique en zijn bewoners een nog moeilijker 
crisisjaar zal worden dan 2017) werkelijkheid is geworden. Geen goed 
nieuws dus. 
Wel goed nieuws was dat het weer tot op heden geen grote extremen heeft gekend zoals overtollige of te 
weinig regen en geen grote hitte/droogte. Hierdoor kan het landbouwproject betere resultaten gaan 
opleveren. 

Ook is er bezoek geweest in Mozambique van Pauline Kuijpers en een verslag hiervan is terug te lezen op 
onze website www.mutanyanaweru.nl onder het hoofdstuk Nieuwsbrieven (voorjaar 2018) 

 
In 2018 is er een bedrag van € 20 000 door onze Stichting overgemaakt en nog eens € 7 500 extra op 
verzoek van Pater André om de financiële nood te lenigen. In overleg met Pater André is besloten om het 
bedrag van € 20 000,- niet meer per kwartaal te betalen maar maandelijks. Weliswaar zijn de bankkosten 
dan hoger maar dat weegt niet op tegen de continuïteit van het inkomen van Pater André. 
Door donateurs werden extra  bedragen  van totaal  €  4 829,26  geschonken voor speciale doelen en deze 
bedragen zijn direct overgemaakt met vermelding van het doel. 
Een overzicht van de financiën van de Stichting, het financieel jaarverslag , vindt u hieronder. Hier kunt u 
zien dat de enige kosten die onze Stichting maakt zijn die voor de website en de bankkosten om het geld 
naar Mozambique over te maken. 
De  gedoneerde gelden werden gebruikt voor ondersteuning van 160 personen (vrouwen en hun 
kinderen). 
 
In 2018 vergaderde het bestuur 2 keer om lopende zaken te bespreken en plannen voor de toekomst te 
maken. 
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende personen: 
 
 Sjef van Zon    06-53401365 
Niek Rader    070 5177728 
Jan van Mil        06-21692967 
Matthijs Theunissen  024 3976344 
Theo van de Kerkhof 055 3556474 
 
 
 

http://www.mutanyanaweru.nl/


 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

  
 
  

 
   
   
  
   
  
 


