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Nieuwsbrief van Mutanyana Weru, 
December 2008. 
 
In de organisatie van het Centrum 
Mutanyana Weru zijn inmiddels belangrijke 
dingen gebeurd. Hierover de volgende 
informatie: 
 
1 OVERNAME CENTRUM MUTANYANA 
WERU 
 
In onze vorige nieuwsbrief is melding 
gemaakt van de overname van het Centrum 
door de ‘Orionieten’. Ook de redenen 
waarom dit noodzakelijk werd geacht zijn in 
deze brief uitvoerig aan de orde geweest.  
 
Inmiddels heeft begin augustus 2008 de 
ceremoniële overdracht van het centrum 
“Mutanyana Weru” plaatsgevonden. 
Onder aandachtig gehoor van de bewoners, 
medewerkers, de pers en de andere 
aanwezigen sprak pater André zijn 
vertrouwen uit in de nieuwe 
verantwoordelijken. 
Uiteraard ging het hem aan het hart om zijn 
beschermelingen en een deel van zijn 
levenswerk toe te vertrouwen aan anderen. 
Maar tegelijkertijd was hij erg tevreden met 
de toezeggingen van de Generaal Overste 
van de Orionieten om de doelstelling van het 
centrum te handhaven en de kwaliteit van 
de verzorging op een hoger peil te brengen.  
 
Onder het toeziend oog van vele locale 
genodigden waaronder de Aartsbisschop 
van Maputo en afgevaardigden van de 
Sociale Dienst, werd door pater André van 
Zon de sleutel van het centrum overhandigd 
aan de toekomstig directeur Romolo Mariani 
lid van de congregatie van de Orionieten  en 
hen veel succes toegewenst. 
 
Naast veel lovende woorden aan het adres 
van Pater André en zijn medewerkers 
werden bewoners en genodigden verrast 
met een traktatie van gebak en een drankje. 
 
De voornaamste voorwaarden van 
overdracht van het centrum en zijn 
bewoners en werknemers aan de Orionieten 
waren: 

1- Alle bestaande werknemers moeten 
een ontslag aanvaarden met recht 
op pensioenopbouw en ontslag-

vergoeding bij wet geregeld.(een 
soort ‘kantonrechterregeling’) 

2- Alle werknemers krijgen een eerste 
sollicitatie kans van de Orionieten 
en zullen op basis van hun 
kwaliteiten en bereidheid tot 
eventueel gewenste opleiding de 
voorkeur genieten voor een nieuwe 
baan op het centrum. 

3- Een aantal van de bewoners, die in 
overleg met pater André en de 
Orionieten zijn uitgekozen, komen in 
aanmerking voor een versnelde 
reïntegratie in de maatschappij. 
Pater André zal zich sterk maken 
om dit zo spoedig mogelijk 
gerealiseerd te krijgen in overleg 
met de betrokkenen.  

4- Op verzoek van de Orionieten wordt 
de naam van het centrum 
aangepast tot: centrum 
“MUTANYANA WERU – DON 
ORIONE “. 

5- Pater André draagt de volle 
verantwoording over het centrum 
over aan de Orionieten. Hij blijft als 
vrijwillig adviseur aan het centrum 
verbonden. 

6- De lopende nevenprojecten blijven 
onder volle verantwoordelijkheid van 
Pater André. 

 

Door de wetgeving is bepaald dat alle 
medewerkers van het centrum bij ontslag: 
- Drie maanden van te voren dit meegedeeld 
moeten krijgen. 
- Dat pensioenrechten betaald moeten zijn. 
- Dat een door de wet vastgestelde 
ontslagvergoeding betaald moet zijn. 
Deze zaken zijn inmiddels afgehandeld met 
financiële voorschotten van de stichting 
“Mutanyana Weru” . 

 

De nieuwe staf van het centrum is per 1 
aug. gevormd door en bestaat uit: een 
directeur en Pater José, bijgestaan door -  
Paulo Massango, Manager v/h centrumen  2 
leden van de congregatie v.d.Orionieten. 
Pater André is met de huidige directeur van 
het centrum een beëindiging van het 
dienstverband per 1 oktober 2008 
overeengekomen. 
 
De chauffeur van het centrum blijft parttime 
in dienst bij Pater André. De auto blijft privé 
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bezit van hem zodat hij zich kan verplaatsen 
in Maputo en omgeving. 
 
Inmiddels zijn alle hierboven gemelde 
verplichtingen voldaan. Het personeel heeft 
de 3 maanden ontslagperiode doorgewerkt 
en is per 1 november aan de nieuwe fase 
begonnen.   
 
2 REÏNTEGRATIE PROJECT 
 
De bewoners van het Centrum 
“MUTANYANA WERU” blijven in principe 
niet voor onbepaalde tijd intern, tenzij een 
zeer ernstige handicap elke andere 
oplossing uitsluit. Wanneer iemand 
voldoende gerehabiliteerd is en redelijk 
goede condities heeft voor reïntegratie in 
een normaal sociaal leven buiten het 
centrum, wordt een terrein gezocht om 
daarna een huisje of hut, keuken en WC te 
bouwen.  
Na het reïntegratieproject van 2004/2005 
gaat het hier om een project in dezelfde lijn. 
Voor zover mogelijk, wordt de gezins-
structuur gehandhaafd. Wanneer het gaat 
om alleenstaanden, wordt gestreefd naar 
een samenlevingsverband met één of meer 
collega’s.  
Wanneer iemand niet beschikt over 
voldoende condities voor een leven buiten 
de stad of wanneer het om reden van studie 
raadzaam is niet te ver van de school te 
wonen, wordt gezocht naar woonruimte in 
een van de wijken aan de rand van de stad. 
Al in 2004 (planning) en 2005 (uitvoering 
van het vorig project) is een aantal mensen 
van het centrum geïntegreerd in het normale 
sociale leven buiten het centrum 
“Mutanyana Weru”. 
Op dit moment, eind 2008, zitten opnieuw 
heel wat personen met de vereiste condities 
te wachten op reïntegratie. 
 
Er is gekozen voor terreinen op iets verdere 
afstand van de stad, enerzijds vanwege wat 
lagere grondprijzen daar en anderzijds 
vanwege de mogelijkheid daar beslag te 
kunnen leggen op wat extra grond geschikt 
voor de verbouw van diverse soorten 
groenten, een verrijking dus van het 
dagelijkse menu en tegelijkertijd een 
besparing van kosten  Daarnaast is het een 
deel van het selfsupporting-zijn voor de 
toekomst. 

Privacy en zelfstandigheid kunnen hier vorm 
krijgen. 
 
De realisatie van dit project is gepland in de 
eerste helft van 2009. Het gaat om in 11 
locaties waarbij in totaal 38 personen zijn 
betrokken (13 volwassenen en 25 
minderjarigen- hieronder 6 gehandicapten, 
waarvan 2 blijvend en 4 redelijk 
gerehabiliteerd). 
 
De totaal begrote kosten voor dit  project 
bedragen: € 21 850,00 
De financiering is inmiddels rondgekomen 
en het project kan dus daadwerkelijk begin 
2009 gaan beginnen. 
 

3 SCHENKINGEN EN LEGATEN. 
 

Deze zijn altijd welkom. Wellicht weet u dat 
de periodieke giften fiscaal het meest 
aantrekkelijk zijn. Desgewenst zal Sjef van 
Zon u dat nader toelichten (tel 0492 
321626). 
 

4 TENSLOTTE 
 

Wij wensen U een goede decembermaand   
toe en een heel gelukkig en gezond 2009. 
 
Dank voor uw ondersteuning en mogen 
we ook in de toekomst op u rekenen? 
 
Postadres:  
Stichting Mutanyana Weru 
Molenstraat 11  2242 HT Wassenaar 
 
Bankrekening: 
Stichting Mutanyana Weru 
ABN-Amro 57.09.72.345 
Zijp 9  5428 GZ Venhorst 
 
www.mutanyanaweru.nl 
 
Contactpersonen: 
Sjef van Zon    0492 321626 
Marja Dijkshoorn-van Buuren 
   010 5910607 
Niek Rader    070 5177728 
Jan van Mil        +32 11807573 
Matthijs Theunissen  024 3976344 
 
 

* * * * * 


