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Nieuwsbrief van Mutanyana Weru, 
december 2007. 
 
Beste vrienden en donateurs, 
De nieuwsbrief staat deze keer in het teken 
van een bezoek aan het centrum 
“Mutanyana Weru” van de voorzitter van 
onze stichting. 
 
BEZOEK AAN HET CENTRUM 

 

Paviljoen 3 Centrum Mutanyana Weru 2007  

Afgelopen september heb ik met mijn broer 
Hans (verpleger) een privé-bezoek gebracht 
aan het Centrum in Maputo. Na een kennis- 
making met de bewoners, staf, mede-
werkers en volontairs hebben wij gedurende 
een volle week de dagelijkse gang van 
zaken op het centrum gevolgd. Wij troffen 
een Centrum aan waar de bewoners een 
samenleving vormen als een groot gezin. 
Samen delen in lief en leed, blij en tevreden 
met wat het centrum te bieden heeft. De staf 
is beslist niet professioneel maar uit het 
goede hout gesneden. De meeste bewoners 
ervaren het als een groot goed om deel uit 
te mogen maken van dit gezin.  

 

Daarnaast zijn de (lokale) hulpen blij dat ze 
door hun werk de kost en een (zeer 
bescheiden) salaris kunnen verdienen. De 
volontairs (4 stuks) waren allen bezield en 
actief betrokken. 
Bij het bezoek kun je (naar westerse 
maatstaven gemeten) vaststellen dat 
verbeterstappen voor het Centrum zeer 
wenselijk, zo niet noodzakelijk zijn. De 
voorzieningen voor huisvesting, kleding en 
voeding zijn voldoende. Het is wenselijk dat 
er meer faciliteiten komen voor opvoeding, 
scholing, persoonlijke verzorging, privacy, 
medische verzorging en voorlichting. 
Speciaal voor de groep gehandicapten zou 
meer professionele zorg zeer welkom zijn. 
 
NEVENPROJECTEN 
 
Vorig jaar zijn er in een nevenproject enkele 
huizen gebouwd om (ex)centrumbewoners 
in klein gezinsverband zelfstandig te laten 
wonen. Het was indrukwekkend om te zien 
hoe deze personen dit re-integratieproces 
gestalte hebben weten te geven. De 
dankbaarheid voor onze ondersteuning en 
bezoek was hartverwarmend. 
 
HET LEGKIPPENPROJECT 
 
Nadat een indruk was verkregen van de 
plaatselijke omstandigheden zijn enkele 
aanpassingen in de oorspronkelijke opzet 
aangebracht. Dit project zal gerealiseerd 
worden in 2008. Zelfsupport in voedsel en 
eigen inbreng van het Centrum is hier de 
doelstelling. 
 
LOKALE SAMENWERKING EN 
INTERNATIONALE HULP 
 
Er is een zeer nauwe samenwerking met het 
centrale ziekenhuis van Maputo, zodat er bij 
ziekte hulp voorhanden is met een 
betaalbare en prima medicatie. 
Hoewel er een goed contact is met de 
autoriteiten en een goed overleg met de 
gezondheidszorgorganisatie moet het 
Centrum op eigen kracht en met externe 
financiële hulp de zaak runnen. Een aantal 
volontairs, zowel Mozambicanen als 
buitenlanders bieden hulp zowel in natura 
als met kleine persoonlijke fondsen. 
Studentenorganisaties uit Maputo en sociale 
instellingen verzorgen enkele malen per jaar 
een ontspanningsmiddag voor de bewoners. 
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Enkele buitenlandse ambassades in Maputo 
zetten hulporganisaties meermalen op het 
spoor van het Centrum. Met de Nederlandse 
ambassade bestaan goede contacten. 

 

Het Ziekenhuis in Maputo  

EVALUATIE EN AFSPRAKEN 
 
Op het einde van het bezoek is er een 
constructief overleg geweest met de staf. 
We hebben een goed en duidelijk beeld 
kunnen vormen van de gewenste 
verbeterpunten en prioriteiten. 
Namens de stichting is toegezegd om te 
trachten de financiële steun te verhogen. 

 

Sjef en directie: Victorino, Jose en Andre  

TOT SLOT 
 
We hebben vast kunnen stellen dat er veel 
goed werk is verricht en dat er nog veel 
meer gedaan moet worden. De lokale 
autoriteiten zijn nog niet in staat om 
daadwerkelijke hulp te bieden aan het 
Centrum. 
De staf en medewerkers doen wat in hun 
vermogen ligt maar zijn aangewezen op 
externe hulp.  
Alle betrokkenen, inclusief de staf zijn zeer 
dankbaar voor de geboden hulp in het 

verleden. Voor structurele verbeteringen is 
echter meer geld nodig. 
 
Sjef van Zon. 
 
HOE VERDER? 
 
Wij als bestuur doen dan ook een dringend 
beroep op uw bereidheid om ook in de 
toekomst te blijven doneren zodat wij samen 
deze zeer behoeftige medemensen kunnen 
blijven ondersteunen. Uw geldelijke steun is 
een stimulans voor de vele vrijwilligers, 
medewerkers en staf van het Centrum 
“Mutanyana Weru” .  
 
STICHTINGSBESTUURSZAKEN 
 
Financiën: Dank zij uw bijdragen is in 2007 
een bedrag van 25.000 euro overgemaakt 
naar het centrum. Hiermee is ongeveer 35% 
van de exploitatie gedekt. Daar de 
salarissen in Mozambique met 15% zijn 
gestegen en de kosten van levens-
onderhoud met 16 %, heeft de stichting voor 
2008 het streefdoel voor de bijdrage vanuit 
Nederland verhoogd tot 28.000 euro.  
 
Website:  www.mutanyanaweru.nl 
verschaft nadere informatie en fotomateriaal 
over het Centrum en zijn bewoners en 
tevens informatie over onze stichting. Wij 
bevelen u van harte aan om hier een kijkje 
te nemen. Wij staan open voor uw eventuele 
vragen of reacties. 
 
 
Wij wensen u fijne kerstdagen toe en een 
voorspoedig nieuw jaar. 
 
 
Postadres:  
Stichting Mutanyana Weru 
Van Lennepweg 7 
2597 LG Den Haag 
 
Bankrekening: 
Stichting Mutanyana Weru 
ABN-AMRO  57.09.72.345 
 
Contactpersonen: 
Sjef van Zon                        0492 321 626 
Marja Dijkshoorn-van Buuren  010 591 0607 
Ben Giesen                        070 352 2383 
Jan van Mil                       +32 11544139 
Matthijs Theunissen           024 397 6344 


