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Nieuwsbrief van Mutanyana Weru, 
December 2006. 
 
1 NIEUWE DIRECTEUR CENTRUM 
 
Al een tijdje geleden had Silvester, 70 jaar 
en directeur van het centrum, te kennen 
gegeven het wat rustiger aan te willen gaan 
doen gezien zijn leeftijd en de toenemende 
aantallen bewoners.  
 
Het centrum heeft per 1 september een 
nieuwe directeur gekregen, die inmiddels vol 
energie aan de slag is gegaan. Deze nieuwe 
man kan bogen op een jarenlange ervaring 
als hoofdverpleger in de gezondheidszorg in 
Mozambique. Medewerkers en bewoners 
zijn inmiddels gewend aan zijn wat strakkere 
manier van leiding geven. De interne 
communicatie in het centrum is verbeterd. 
Ook extern zal het centrum kunnen 
profiteren van zijn capaciteiten om relaties 
op te bouwen en te onderhouden.  
 
Silvester wil nog wel graag met het centrum 
verbonden blijven. Hij gaat nu de 
scholingszaken regelen voor een twintigtal 
kinderen in het lager- en middelbaar 
onderwijs. 
 
2 KIPPENSTAL EN MOESTUIN 
 
Onder leiding van een agronoom van de 
Sint Egidius groep hebben een aantal 
studenten als vrijwilliger gewerkt  om de 
moestuin en de kippenstal voor gebruik 
gereed te krijgen. De moestuin is gereed. 
De kippenstal is nu aan verbetering en 
uitbreiding toe. Er is nu nog behoefte aan 
nader technisch advies en betaalde hulp 
alvorens aan de bouw kan worden 
begonnen. Tot voor kort waren we op zoek 
naar een projectsponsor hiervoor. ‘Sport en 
Spel Maasland’ heeft inmiddels toegezegd 
dit project financieel te ondersteunen via 
een actie in juni 2007. 
 
3 TELEVISIE OPTREDEN PATER ANDRE 
 
Pater Andre heeft op de lokale  televisie nog 
eens kunnen vertellen over het centrum en 
zijn bewoners. Het programma heeft vele 
positieve reacties opgeleverd. Zo komt een 
professioneel bedrijf hulp geven bij de 
schoonmaak en de ongediertebestrijding in 
het centrum. Daarnaast heeft een 

aluminiumbedrijf contact gezocht om na te 
gaan welke hulp zij kunnen bieden. Een 
vrijwilligersgroep is bereid gevonden om aan 
de bewoners les te geven. 
 
4 NIEUW PAVILJOEN 
 
Momenteel wordt een inventarisatie 
gemaakt van de resterende inrichting van 
het paviljoen en het eigen schoollokaal. Op 
grond hiervan zal de donor, de ambassade 
van IJsland, voor financiering zorgen. De 
Lions club Maasland heeft dmv een planten- 
en bloemenverkoop op Koninginnedag geld 
bijeen gebracht voor de koop van een aantal 
geschikte bedden. De Wilde Ganzen 
hebben deze actie ondersteund met hun 
‘Meerwaarde project’. 
 

 
 
5 SAMENWERKING 
 
De contacten met de Congregatie van de 
Orionieten uit Brazilië is groeiende. Deze 
organisatie bouwt een nieuw vormingshuis 
direct naast het centrum. In overleg met 
deze organisatie wordt besproken of zij een 
rol kunnen spelen bij het zekerstellen van de 
continuïteit van het centrum op langere 
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termijn. Daarmee wordt de afhankelijkheid 
van het Centrum, van de Nederlandse pater 
Andre van Zon, minder groot 
 
6 NOODOPNAME 
 
De algemene gezondheidstoestand van de 
bewoners is thans redelijk goed. Toch zijn er 
altijd verrassingen. Zo werd een jongen van 
circa 7 jaar, zeer ondervoed, zonder kleren, 
zwaar onder de zandvlooien en niet in staat 
tot spreken, opgenomen. Na enkele weken 
in het ziekenhuis  te zijn geweest is hij nu in 
het centrum, waar hij enige tijd zal verblijven 
voor verder herstel en tot een passende 
oplossing wordt gevonden. 
 
7 AIDSHULP 
 
De aidshulp voor bewoners van het centrum 
door de Sint Egidius groep wordt voortgezet. 
 

 
 
8 VOEDSELHULP 
 
Ten gevolge van de vogelgriep is de export 
van pluimveevlees naar andere omliggende 
landen gestagneerd. Daardoor is er 
momenteel een overschot van 
pluimveevlees op de lokale markt. Tegen 
deze achtergrond ontvangt het centrum 
tijdelijk van een weldoener 30 kilo 
pluimveevlees en 72 hamburgers per week.  
 
9 MANAGEMENTONDERSTEUNING 
 
Nu het management van het centrum is 
versterkt met een nieuwe directeur en er 
perspectief lijkt op meer continuïteit op 
langere termijn, is de ondersteuning op deze 
aspecten minder acuut geworden. De 
adviesgroep blijft voorlopig nog  even 
voortbestaan. 

10 FINANCIEN 
 
Dit jaar kunnen wij mede dank zij uw 
steun weer € 25.000 overmaken aan het 
centrum. Daarmee steunen we het centrum 
voor ongeveer de helft in de noodzakelijke 
exploitatiekosten.  Met name de verzorging 
van de bewoners van het centrum en de 
personele uitgaven. We streven ernaar als 
stichting  ook volgend jaar tenminste een 
dergelijke steun te gaan geven. Echter, als 
gevolg van inflatie zullen de kosten van het 
centrum  de komende tijd verder stijgen. 
 
11 SCHENKINGEN EN LEGATEN 

Deze zijn altijd welkom. Wellicht weet u dat 

de periodieke legaten fiscaal het meest 
aantrekkelijk zijn. Desgewenst zal Sjef van 
Zon u  dat nader toelichten (tel 0492 32 16 
26). 
 
12  TENSLOTTE 
 
Wensen wij u fijne kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar toe. 
 
Mogen we ook in 2007 op uw steun 
rekenen? 
 
Postadres:  
Stichting Mutanyana Weru 
Van Lennepweg 7 
2597 LG Den Haag 
 
Bankrekening: 
Stichting Mutanyana Weru 
ABN-Amro 57.09.72.345 
Kerkplein 2 
6578 AN Leuth 
 
www.mutanyanaweru.nl 
 
Contactpersonen: 
Sjef van Zon 
 0492 32 16 26 
Marja Dijkshoorn-van Buuren 
 010 59 10 607 
Ben Giesen 
 070 35 22 383 
Jan van Mil 
 024 66 31 234 
Matthijs Theunissen 
 024 39 76 344 
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