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Nieuwsbrief van Mutanyana Weru, 
    Juli 2010. 

 
Pater André van Zon heeft een aantal keren contact 
gehad met zijn broer Sjef (voorzitter van onze 
Stichting) en deze tekende het volgende op: 
 

1. Situatie winter 2010 

 
Nadat in de loop van 2009 de huizen en huttenbouw 
in het re-integratieproces zijn beslag heeft gekregen 
lijken er geen opzienbarende dingen plaats te 
vinden. Maar schijn bedriegt! Pater André maakt zijn 
bezoeken aan de gezinnen 2 of 3 keer per week, 
naast zijn dagelijks bezoek aan het ziekenhuis. De 
gezinnen (bewonersgroepen) hebben het druk met 
hun veranderde omstandigheden. Het gezinswerk is 
zelfstandig leren, uitvoeren en dagelijks werken aan 
het telen van tuinbouwgewassen. Ook het 
gezamenlijk herontginnen van een nieuw stuk 
landbouwgrond kost veel inspanning. Maar de 
motivatie is goed zodat het zware handwerk niet 
geschuwd wordt door diegenen die niet teveel 
gehandicapt zijn. Het voorjaar bracht voldoende 
regen zodat de eerste oogst van pinda’s en zoete 
maïs een feit werd.  
Er lopen kontakten met een organisatie die aan het 
onderzoeken is of er via samenwerking in groter 
verband een landbouwproject van de grond kan 
komen. De landbouwuniversiteit van Maputo trekt 
deze kar samen met een buitenlandse 
hulporganisatie. Wanneer dat succesvol zou blijken 
komt er geld vrij voor machinale hulp bij het 
herontginnen van grotere stukken grond. Ook 
organisatorische en technische landbouwvoorlichting 
zou daarbij horen. Het zou geweldig zijn wanneer dit 
van de grond zou kunnen komen. 
Met de gezinsverbanden gaat het goed. De normale 
huiselijke problematiek vragen wel eens om wat 
extra aandacht maar in zijn totaliteit lopen de 
onderlinge verhoudingen en gezinsverbanden prima. 
Het Engelse echtpaar, Patricia en Paul, geven 
organisatorische hulp. Zij hebben de beschikking 
over wat fondsen zodat er regelmatig onderricht en 
praktijkles gegeven wordt op huishoudgebied en 
persoonlijke vorming .Specialisten op diverse 
gebieden  worden ingehuurd zoals gezondheid, 1

ste
 

hulp, aidsbehandeling en preventie. Helaas is deze 
hulp beperkt aangezien Paul veel in het buitenland 
verblijft en Patricia wegens ziekte (van haar moeder) 
regelmatig in Engeland verblijft. Een 
Mozambicaanse medewerkster neemt dan de zaken 
zo goed mogelijk waar. 
 

 

 

Financiën:  
 Door onvoorziene omstandigheden bij de 
overdracht van het centrum aan de Orionieten in 
2008 waren er behoorlijke achterstanden ontstaan in 
de financiën. Bestaande investeringsreserves 
werden daardoor noodgedwongen aangesproken. 
Gelukkig hebben een drietal goede donoren in 2009 
de opgelopen achterstand aangevuld. Samen met 
een voorschot van een reguliere Belgische donor en 
een voorschot van onze stichting waren er 
voldoende middelen om de investeringen en de 
exploitatie volgens plan in 2009 uit te voeren. 
Globaal gaat het om de volgende bedragen over 
2009: 
Investering in huisjes, hutten en inboedel 
  30.000 euro 
Kosten hoofdproject; Re-integratie & Rehabilitatie
  38.000 euro 
Noodhulp en preventie (1

ste
 nevenproject) 

    7.500 euro 
Aidshulp en preventie (2

de
 nevenproject) 

    4.500 euro 
Ziekenhuis dag & nachtverzorging (3

de
 neven 

project)      2.600 euro 
 
Met de toezegging van de ondersteuning van de 
reguliere hoofddonateurs in 2010 is de begroting 
voor 2010 gedekt. 
 
Associatie: Filhos de Mutanyana Weru. 
Zoals al eerder aangegeven is de voortgang in de 
oprichting van een woonassociatie een actie 
waarvoor een lange adem noodzakelijk is. Nadat 
een concept reglement met bestuursstructuur 
ingediend was bij het ministerie van justitie werden 
een aantal voorwaarden gesteld door dit ministerie. 
Voor dit in behandeling werd genomen is er onlangs 
een uitvaardiging gekomen van (de nieuwe) regering 
zijnde dat alle bewoners in Mozambique een nieuw 
identiteitsbewijs moeten aanvragen.  
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De ambtelijke organisatie is echter niet bij machte 
om deze klus snel te klaren. 
Daarnaast moet de associatie minimaal bestaan uit 
10 bewoners met de nieuwe identificatieregels. Dus 
hier is tijd en geld nodig. 

 

2. Situatie voorjaar 2010 
 

Pater André is erg verkouden. Het weer is ook aan 
de koude kant. Overdag 28 en ‘s nachts 15 graad C. 
Er is weinig regen maar de gewassen lijden er nog 
niet onder. 
Een Nederlands echtpaar uit Baarlo was op bezoek 
in Maputo. Zij zijn uitgenodigd worden voor 
bezoeken aan bewoners en landerijen. Bijgaande 
foto’s zijn door hen gemaakt. 
Patricia, in samenwerking met een Mozambicaanse 
consulente, zou een cursus van 6 dagen ( 2x 3 dgn) 
geven . Het lesprogramma is afgestemd op  
zelfstandigheid en coöperatief samenwerken. Door 
een opdracht van hogerhand aan de consulente 
wordt de cursus enige tijd opgeschoven.  
Pater André is 3 dagen per week druk met zijn 
vertrouwelingen en hun tuinbouwactiviteit.  
Nagenoeg alle gezinnetjes (huisjes) hebben een 
eigen tuin van 100 m2. Daarnaast komt er steeds 
meer grond  ter beschikking voor de coöperatieve 
tuinbouw: goede laaggelegen tuinbouwgrond in een 
oude rivierbedding. Momenteel zijn er 2 aparte 
kavels in gebruik met een grootte van respectievelijk 
2500 en 1000 m2. Het land ontdoen van wilde 
grasgroei (olifantengras) is een zeer zwaar werk. 
Door enkele waterputten te graven is er voorlopig 
voldoende sproeiwater voor de planten. 
Gebruiksklaar maken van het land gaat nu nog met 
de hand maar er wordt bekeken om dit machinaal te 
gaan doen. Alhoewel zelfs enigen, met soms een 
zware handicap, dit werk niet schuwen moet er hulp 
komen aangezien de huidige oppervlakte te groot 
wordt. Ook een ervaren kracht als boer is 
noodzakelijk. Hier wordt naar uitgekeken. Een extra 
handicap is dat de gronden afgelegen liggen (ruim 2 
uur gaans) van de woningen, waardoor de jeep van 
Pater André noodzakelijk is. Het voordeel is dat 

stelen van groente minder gevaar oplevert. Er wordt 
naar gestreefd om de gezochte boer ook als 
bewaker aan te stellen en voor hem een 
onderkomen bij de grond te situeren. Ze verbouwen 
nu zoete aardappelen (deze bloeien nu), sla, witte 
kool, zoete maïs, maniok, tomaten, wortelen en uien. 
 
Op dit moment wordt voor ruim 30 stuks 
schoolgaande kinderen gezorgd. Dit loopt prima. 
 

3. Bezoek uit Baarloo 
 
Een echtpaar uit Baarlo gaven na thuiskomst de 
volgende reacties:  
Het echtpaar ( met veel Mozambicaanse ervaring) 
was zeer onder de indruk van de opzet en werking 
van de gezinsgroepjes met eigen huisvesting en tuin 
+ een gezamenlijke coöperatieve tuin. Ook de inzet 
van alle betrokkenen was erg opvallend, zeker van 
de mensen met een (zware) handicap. De stelling 
om een associatie op te zetten waardoor er meer 
zelfsupport maar ook eigen ( Mozambicaanse) 
verantwoordelijkheid komt, is in hun ogen de enig 
goede aanpak in de plaatselijke omstandigheden. Zij 
voorzien dat voorlopig nog, gedurende een aantal 
jaren, ondersteuning in technische en financiële zin 
een noodzakelijkheid zal zijn.  
Zij hebben de nodige foto’s van hun bezoek digitaal 
ter hand gesteld. Daarnaast zal hij op ons verzoek 
een verslag schrijven van zijn bevindingen tijdens 
het projectbezoek. Dit verslag zal op de website 
geplaatst worden. 
 

4. Situatie juni 2010 
 

Na 2 maanden heeft het wat geregend in Maputo. 
Dat was welkom bij een weertype van 25 tot 30 
graden C. overdag. 
Binnen 2 weken zal de 1

ste
 grote oogst komen van 

tuinbouwproducten.  De sla en de witte kool komen 
als eerste. Tijdens de oogst zal er dagelijks gewerkt 
moeten worden in de vroege uren en de producten 
zullen naar de straatmarkt moeten voor de verkoop. 
De mensen worden hiervoor geselecteerd en 
begeleidingsafspraken worden hiervoor gemaakt. 
Prijs, controle en afdracht vragen om goede 
afspraken. 
Door de omgeving wordt opgemerkt dat dit project 
schijnbaar een kans van slagen heeft. Er wordt 
grond aangeboden voor verhuur en aankoop. Een 
boer (ervaren en vertrouwd) is inmiddels aangesteld 
als betaalde kracht. 
Momenteel is er in totaal 1300 m2 als tuinbouw in 
gebruik. 
 
 



 3 

5. Cursussen 
 

Afgelopen 2 weken is er gedurende 5 dagen een 
cursus geven. De belangstelling was prima. Naast 
huishoudelijke zaken en persoonlijke verzorging was 
er ook ruimte ingedeeld voor vragen en 
brainstorming:  
Wat zal de associatie moeten brengen voor de 
leden?  
Hoe moet de aanpak, motivatie en systematiek 
zijn om een kans van slagen te hebben?  
De belangstelling en inzichten van de deelnemers 
was hoopgevend. 
Nu maar eens afwachten hoe de zaak in de praktijk 
uitpakt. 
 

5     SCHENKINGEN EN LEGATEN. 
 
Wij willen met nadruk vragen om uw welwillende 
financiële steun. Zoals u eerder in deze brief kon 
lezen over de hoge extra kosten, die nodig waren 
om de stap te zetten naar rehabilitatie en re-
integratie van de gezinsgroepen, zijn de reserves 
erg geslonken.  
De inspanningen van de vrijwilligers in Maputo en de 
bewonersgroepen zelf verdienen onze 
ondersteuning. Mogen we op een extra gift rekenen? 
 
Weet 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. Stichting Bestuur 
 
Ons bestuurslid Marja Dijkshoorn heeft na 8 jaar 
inzet te kennen gegeven wat meer rust in haar leven 
te creëren en haar bestuursfunctie te beëindigen.   
Met haar positieve houding en grote inzet was zij 
een belangrijke schakel in onze Stichting en wij zijn 
haar hiervoor  bijzonder dankbaar. 

 
8. TENSLOTTE 

 
Wij wensen U een fijne zomer en vakantie toe. 
 

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 
Niek Rader    070 5177728 
Jan van Mil        06-21692967 
Matthijs Theunissen  024 3976344 
Theo van de Kerkhof 055 3556474 
 
 

* * * * * 
 


