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Nieuwsbrief van Mutanyana Weru, 
Juli 2007. 
 
1 MUTANYANA WERU IN VREDESTIJD. 
 
Begin dit jaar is het Centrum opgeschrikt 
door een reeks ontploffingen in de directe 
omgeving. Bij de eerste ontploffingen 
vluchtte al het personeel in paniek weg en 
bleef Pater Andre achter met de kinderen en 
gehandicapten, terwijl granaatscherven in 
het rond spatten. De schade is aanzienlijk. 
Zo zijn er gaten in het dak ontstaan. De 
kinderen waren erg bang. Gelukkig kwam 
iedereen met de schrik vrij. Daags na de 
ontploffingen kwam de Minister van 
Defensie op bezoek om de schade in 
ogenschouw te nemen. Er werd zelfs een 
raming van de schade gemaakt. De 
verwachting werd uitgesproken dat de 
internationale hulporganisaties wel te hulp 
zouden komen. Van Defensie werd nadien 
niets meer vernomen totdat……Jawel een 
tweede serie ontploffingen volgde. Nog 
grotere projectielen vlogen door de lucht. 
Hierbij vielen in de omgeving van Maputo 
ongeveer 100 doden en meer dan 450 
gewonden. Het centrum werd gedurende de 
tweede ”aanval” echter niet geraakt. De 
bewoners en personeel  van het Centrum 
hebben wel drie en een half uur achter een 
muur gelegen, tot het wapenarsenaal, 
gelegen op een kilometer afstand, was 
uitgewerkt. Iedereen van het Centrum heeft 
het gelukkig overleefd. De schade aan het 
dak/plafond, de ramen en de lampen wordt 
hersteld. Zowel van Nederlandse zijde als 
van de IJslandse Ambassade.  
 

 
 
Op bovenstaande foto een inslag in het nabij 
het Centrum gelegen psychiatrisch 
ziekenhuis 

 
2 NIEUWE DIRECTEUR EN 
TOEKOMSTIGE CONTINUITEIT. 
 
Vitorino Cumaio, sinds september 2006 in 
dienst van het Centrum, is vol energie aan 
de slag gegaan als directeur. Dit is een 
aanzienlijke ondersteuning voor de 
dagelijkse leiding van het centrum. De 
bezetting van het Centrum is thans redelijk 
stabiel: Het bewoners aantal beweegt zich 
tussen de 80 en 85.De staf is verder 
versterkt met iemand van de Orionieten, de 
organisatie die het Centrum over enkele 
jaren kan gaan overnemen. Pater Andre  
heeft deze Braziliaanse orde kunnen 
interesseren voor dit Centrum, waardoor de 
continuïteit op langere termijn is verzekerd. 
Er is inmiddels een principeakkoord 
getekend voor de overdracht, na een 
overgangstermijn van twee tot drie jaar. 
Pater Andre, zal als stichter van het 
Centrum verbonden blijven aan het 
Centrum, dat ook in de toekomst de nodige 
financiële  hulp nodig zal hebben om te 
kunnen blijven bestaan. Het bestuur van de 
stichting “Mutanyana Weru” blijft zich 
inzetten om jaarlijks ca 25.000 euro bij te 
dragen in de financiering van de dagelijkse 
kosten. 
 
3 ONDERWIJS. 
 
Naast de primaire hulp, zoals huisvesting, 
voedsel en gezondheidszorg wordt 
onderwijs gezien als een zeer belangrijke 
volgende stap voor de toekomst van de 
jonge bewoners van het Centrum. Niet 
alleen de huidige bewoners maar ook een 
aantal jonge ex-bewoners, die nu 
opgenomen zijn door hun ouders, familie of 
vrienden, kunnen onder deze projectmatige 
hulp vallen. 
Afhankelijk van het beschikbare budget 
wordt, door de directie van het Centrum, 
beoordeeld welke bijdrage jaarlijks kan 
worden besteed aan deze vorm van zorg. 
Dit jaar is ca 6200 euro uitgetrokken voor dit 
project. De kosten van onderwijs bestaan uit  
inschrijfgelden, schoolgeld, uniformkosten, 
schooltassen, schrijfbenodigdheden en 
reiskosten. Voor enkele gehandicapte 
kinderen moeten extra kosten worden 
gemaakt voor onderwijshulpmiddelen en 
begeleidend vervoer. De gelden zijn voor 
lager onderwijs, brugklas, en lager- en 
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middelbaar technisch onderwijs Daarnaast 
zijn er een alfabetisatie cursussen, 
gedurende 1 tot 4 jaar voor ouderen die nog 
geen of onvoldoende onderwijs hebben 
genoten in hun jeugd. Het zwaartepunt  ligt 
bij het lager onderwijs, hetgeen logisch is 
gezien de leeftijd van de kinderen. Voor de 
financiering van het project, met jaarlijks 
terugkerende kosten, zoeken wij nog 
sponsoren, die eventueel structureel willen 
bijdragen aan dit project. 
 

 
Op de foto leerlingen met schooluniform 
 
4 HET LEGKIPPENPROJECT. 
 
De vorige keer moesten wij melden dat het 
kippenproject nog niet helemaal kon worden 
gerealiseerd, mede vanwege ontbrekende 
financiën. De Stichting Sport en Spel uit 
Maasland heeft aangegeven voor een 
aanzienlijk bedrag te gaan zorgdragen. Met 
de aanvullende bijdrage van Wilde Ganzen 
lijkt thans de financiering bijna rond. Het 
gaat om 400 kippen, de bijbehorende stal, 
en de opleiding van de mensen. In totaal is 
14.000 euro benodigd, inclusief de eerste 
maand voer voor de kippen. De bedoeling is 
dat de eierafzet deels via de markt gaat 
plaatsvinden, naast de productie voor eigen 
gebruik in het Centrum. 
 

5 FINANCIEN 
 
Wij kunnen U melden dat wij dank zij Uw 
bijdragen dit jaar weer in staat zijn 25.000 
euro bij te dragen aan het financieringstekort 
van het Centrum. 
 
6 LEGATEN 
 
Natuurlijk blijven wij attenderen op de 
mogelijkheid, ook heel aantrekkelijk 
vanwege de gegarandeerde  
belastingaftrekbaarheid, om over te gaan op 
een periodieke donatie. Het betreffende 
legaat moet wel bij de notaris worden 
vastgelegd. Dat laatste willen wij gaarne 
voor U regelen met een notaris die voor 
onze stichting onder vriendschappelijke 
voorwaarden werkt. Contactpersoon Sjef 
van Zon, telefoon 0492-321626, kan een en 
ander toelichten 
 
7  TENSLOTTE 
 
De website: www.mutanyanaweru.nl 
verschaft veel informatie over het Centrum 
en zijn bewoners en tevens over onze 
stichting. Van harte bevelen wij deze bij u 
aan om eens een kijkje te nemen. 
Wij staan open voor uw eventuele vragen of 
reacties.  

 
Wij wensen U weer een fijne vakantie toe. 
 
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 321 626 
Marja Dijkshoorn-van Buuren  010 591 0607 
Ben Giesen                        070 352 2383 
Jan van Mil                        024 663 1234 
Matthijs Theunissen           024 397 6344 
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