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Nieuwsbrief van Mutanyana Weru, 
    December  2009. 

 
 
1 Nieuwe situatie MUTANYANA WERU 
 
In onze vorige nieuwsbrief is melding 
gemaakt van de overname van het Centrum 
door de ‘Orionieten’ en de reden hiervan. De 
overname is nu afgerond en het Centrum 
wordt verbouwd/aangepast voor de nieuwe 
omstandigheden. De Orionieten hebben te 
kennen gegeven dat zij het centrum  onder 
volledig eigen verantwoording willen 
exploiteren. Zij hebben de naam van het 
Centrum omgedoopt in: “Obra de Don 
Orione de Mozambique”.  
De Stichting wenst de Orionieten en hun 
nieuwe Centrum heel veel succes in de 
toekomst. 
 
Prioriteit van onze Stichting is nu om Pater 
André zo goed mogelijk moreel en financieel 
te ondersteunen bij het Re-integratieproject 
dat nu hoofdproject geworden is naast de 
andere nevenprojecten: 
Onderwijsondersteuning, Noodhulp en HIV. 
 
2 REÏNTEGRATIE PROJECT 
 
Na de overname van het Centrum zijn door 
Pater André 76 personen in gezinsverband 
ondergebracht in 22 woningen. Deze zijn 
verdeeld over 7 locaties in en om Maputo. 
Van de 76 bewoners zijn 29 vrouwen en 47 
kinderen, variërend van baby (5), peuters 
(13) tot oudere kinderen (29).  
31 kinderen volgen een opleiding c.q. 
Onderwijs. Variërend van lager onderwijs 
(26), middelbaar onderwijs (1), universiteit 
(1) tot avondopleiding (3). 

 

Heel belangrijk punt is verzelfstandigen van 
de vrouwen en het zorgen voor een eigen 
(gezins) inkomen.  
Om dit mogelijk te maken zijn bij de huisjes 
stukken grond die als moestuin zijn/worden 

gebruikt. Naast de hulp hierbij van Pater 
André zijn er ook vrijwilligers die hun steun 
en kennis aanbieden. 
Er wordt ook geprobeerd om meer grond 
beschikbaar te krijgen zodat land- en 
tuinbouw uitgebreid kunnen worden. 
Twee Nederlandse land en tuinbouw 
deskundigen hebben inmiddels een paar 
weken meegelopen in het project en komen 
met een rapport met technisch- en 
organisatorische aanbevelingen om de 
vrouwen te leiden tot “self-supporting”.  
 
Om de huisjes en grond juridisch veilig te 
stellen is er een Associatie in oprichting 
waarvan de statuten bij het Min. Van Justitie 
ter goedkeuring liggen. Behalve een 
juridische zekerheidstelling wordt de 
Associatie, die “Filhus de Mutanyana Weru” 
gaat heten, een soort woonstichting/ 
coöperatie waarvan de bewoners de leiding 
gaan krijgen. Zij worden bijgestaan door 
externe adviseurs waarvan Pater André er 
één zal zijn. 
 
De betrokkenheid van Pater André bij het 
Ziekenhuis is Maputo gaat gewoon door. 
Wanneer er zieken zijn die permanente hulp 
nodig hebben dan huurt hij ex-medewerkers 
van het Centrum in. 
 

3 Bezoek ‘Wilde Ganzen’  
De organisatie ‘Wilde Ganzen’ hebben het 
Centrum een aantal malen gesponsord. 
Twee medewerkers, Daniëlla de Winter en 
Sabien Deneer bezochten projecten in en 
om  Maputo en waren ook bij Pater André. 
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Zij schreven voor hun blad ‘Berichten van 
Wilde Ganzen’ het volgende verslag: 
“Opvallende vrouwen 
Op een uur reizen van de hoofdstad zijn met 
steun van de Wilde Ganzen negen rieten 
huisjes voor vrouwen, die Pater André van 
Zon leerde kennen in het ziekenhuis van 
Maputo. De vrouwen waren verwaarloosd of 
in de steek gelaten door familie. Velen van 
hen hebben een fysieke beperking waardoor 
ze moeilijk in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien; ze zijn doofstom, verlamd, missen 
een ledemaat, hebben bot-tbc of ernstige 
brandwonden. Na enige jaren in een 
opvangcentrum te hebben gewoond 
proberen zij nu om samen met hun (pleeg-) 
kinderen te re-integreren. Zelfstandig wonen 
is daarin de eerste stap. De huisjes zijn 
opvallend ruim en netjes, maar het zijn 
vooral de vrouwen zelf die onze aandacht 
trekken: ze zijn zo energiek dat we hun  
handicaps pas in tweede instantie 
opmerken. Ongelofelijk hoe zij zich staande 
weten te houden. 
De grond en de huisjes staan (nog) niet op 
naam van een Mozambikaanse stichting. 
Dat is een risico als een van de vrouwen 
vertrekt. De andere zorg is dat vrouwen 
geen structurele inkomsten hebben. Hun 
moestuin levert meer op dan nodig is voor 
eigen gebruik, maar het vervoer van de 
gewassen voor de verkoop is problematisch. 
Zo zie je maar hoe belangrijk het is om al 
vóórdat een project van start gaat te denken 
over hoe het vervolg gaat worden. 
Desondanks staat vast dat de inzet van 
mensen ter plekke samen met de steun van  
Wilde Ganzen er ook hier voor hebben 
gezorgd dat de levensomstandigheden van 
deze vrouwen drastisch zijn verbeterd”. 
 
Een uitgebreid verslag van hun bezoek staat 
op onze website: www.mutanyanaweru.nl 
 

4 Financiën 
 

De kosten voor 76 bewoners worden 
geschat op jaarbasis €46000. Onze  
Stichting heeft tot doel om voor 2010, 
evenals in 2009, €28000 bij te dragen. Uit  
andere bronnen wordt een bedrag van ca. 
€33000 verwacht. Voor onvoorziene zaken 
en eventuele nevenprojecten blijft dus nog 
€15000 over. 
 
 

5     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). 
 

6 WEBSITE 
De website wordt komende tijd vernieuwd 
en aangepast aan de nieuwe situatie van de 
projecthulp. 
 

7 TENSLOTTE 
 

Wij wensen U een fijne kerstperiode toe en 
een heel voorspoedig 2010. 
 
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        06-21692967 
Matthijs Theunissen  024 3976344 
Theo van de Kerkhof 055 3556474 
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