
Jaarverslag 2019 
 
Nell van Eekeren en haar partner Bart Hendrikx bezochten Maputo en 
Pater André en schreven hierover een verslag. Het geeft een goed beeld 

van de situatie van dit moment. Het verslag hiervan is terug te lezen op 
onze website www.mutanyanaweru.nl onder het hoofdstuk Nieuwsbrieven 
(voorjaar 2019). 
Onze voorzitter Sjef van Zon heeft in de loop ban 2019 een aantal 
telefoongesprekken gehad met zijn broer in Maputo en schrijft hierover het volgende: 
Dré maakt het goed maar heeft zijn activiteiten nogal wat aangepast aan zijn leeftijd. In grote lijnen 
houdt hij zich als volgt bezig: Naast zijn zondagse parochiële ondersteuning is hij druk met de 
ordening van de documenten van het bisschoppelijk archief. Daarnaast gaat hij 2 tot 3-maal per week 
naar het ziekenhuis van Maputo om te zien of er met name op de kinderafdeling zieken liggen waar 
geen familie of bekenden op bezoek kunnen of willen komen. Kosten buiten de strikte medische zorg 
worden geacht door de familie betaald te worden. De verdere kontakten met zijn beschermelingen 
beperken zich steeds meer tot  overleg. Hij geeft duidelijk aan dat  financiële ondersteuning van 
Pater André af zal nemen en er in de naaste toekomst steeds meer op zelfvoorziening en onderlinge 
samenwerking gerekend moet worden. 
 
In 2019 heeft het bestuur € 30 000,- overgemaakt in maandelijkse bedragen. Los hiervan staan extra 
giften , de zgn. geoormerkte bedragen, die voor een speciaal doel bestemd zijn. Tegelijk met het 
overboeken  stuurt onze penningmeester een e-mail naar Pater André om dit te melden zodat hij het 
bewijs heeft dat het geld op zijn bankrekening moet staan.  
Het financieel verslag 2019 hieronder geeft een goed overzicht van inkomsten en uitgaven in dat jaar. 
De uitgaven zijn gemaakt om 160 vrouwen en hun kinderen te ondersteunen met: studie kinderen, 
huisvestingskosten (onderhoud), gezondheid (o.a. medicijnen), voeding, noodhulp 
 
In 2019 vergaderde het bestuur 2 keer om lopende zaken te bespreken en plannen voor de toekomst 
te maken. 
Het bestuur bestond in 2019 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/


 
 

  

Financieel jaarverslag 2019 Stichting Mutanyana Weru 
      

Balans per 31 december 2019     
  31-12-2019 31-12-2018 

ACTIVA      

Saldo bankrek. 570972345  4914,19 5.519,15 

Saldo spaarrek. 570973759  55775,96 55.675,41 

voorschot volgend jaar     

totaal  60690,15 61.194,56 

  ============ ============ 

      

PASSIVA      

Kapitaal  60.690,15 61.194,56 

      

  60.690,15 61.194,56 

  ============ ============ 

      

Resultatenrekening 2019     

      

Lasten  jaar 2019 jaar 2018 

      

bankkosten  261,00 233,54 

Website 131,89 157,43 

Begrote overdracht Mutanyana Weru 30.000,00 20.000,00 

Extra overdrachten volgens bestuursbesluiten 0,00 7.500,00 

Specifieke overdrachten  5.048,14 4.829,26 

Overdrachten uit legaten/erfdelen  0,00 11.382,88 

      

Totaal  35.441,03 44.103,11 

  ============  ============  

      

Baten      

donaties  29.887,93 29.129,38 

specifieke bestemde  donaties 5.048,14 4.829,26 

legaten/erfdelen 0,00 11.382,88 

rente  0,55 0,41 

      

 totaal   34.936,62 45.341,93 

  ============  ============  

      



Resultaat: -504,41 1.238,82 

      

 
  

 
   
   
  
   
  

 


