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Nieuwsbrief van Mutanyana Weru, 
Juni 2006. 
 
1 NIEUW  PAVILJOEN. 
Er is een nieuw paviljoen gebouwd voor 8 
zwaar gehandicapten. 
Reeds in juni van het vorig jaar was de 
financiering rond voor dit paviljoen door een 
Deense donor. Een aannemer ging aan de 
slag. Pas nadat een tweede donor, via de 
IJslandse ambassade, werd gevonden kon 
dit voorjaar de afbouw plaatsvinden. Door 
een gezamenlijke financiële actie van Lions-
club Maasland en de Stichting Wilde 
Ganzen is een belangrijke eerste stap gezet 
voor de inrichting (bedden,lakens 
slopen,kleerkasten etc.). Met de toegezegde 
steun van het Missie-Comite’”Boekel-
Venhorst” en enkele andere donaties is de 
inrichting nu nagenoeg rond. 
 

 
 
2 AIDS- GEINFECTEERDEN 
Een charitatieve groepering uit Italië, Sant. 
Igidio, heeft hulp toegezegd voor 
aidsgeinfecteerden in het Centrum. 
Aidsgeinfecteerden worden onderzocht en 
krijgen medicatie.De Mozambicaanse 
afdeling van deze organisatie gaat hulp 
geven aan de bewoners van het Centrum, 
die dit nodig hebben. 
 
3 BEZOEK NEDERLANDSE AMBASSADE. 
De Nederlandse ambassadrice heeft dit 
voorjaar een bezoek afgelegd aan het 
Centrum. Zij was erg onder de indruk van 
het werk dat op het Centrum wordt verricht. 
Wij hopen dat de belangstelling van de 
ambassade het Centrum ten goede zal 
komen. 

 
4 NIEUWE BUREN. 
De Braziliaanse tak van de katholieke 
congregatie van Orionieten gaat direct naast 
het Centrum een nieuw hulpcentrum 
bouwen. Zij hebben tevens de intentie 
uitgesproken met MUTANYANA WERU te 
willen samen werken. Daarnaast hebben zij 
toegezegd om wanneer dat onverhoopt 
nodig mocht zijn hulp te verlenen om 
bewonersbelangen veilig te stellen. 
 
5 MOZAMBIQUAANSE 
VROUWENORGANISATIE 
Deze organisatie onderhoudt contact met 
het Centrum. In dit verband is ook een 
Nederlandse bedrijfspsychologe actief in het 
Centrum om de werkende vrouwen meer 
zelfrespect bij te brengen en bewust te 
maken van hun mogelijkheden. 
 
6 TV PROGRAMMA KINDEREN VAN HET 
CENTRUM 
Veertig kinderen van het Centrum zijn in een 
kinderprogramma op de Mozambicaanse 
televisie geweest. Ook opnames van het 
Centrum en interviews zijn daarbij vertoond. 
Deze presentatie draagt bij aan de 
bekendheid van het Centrum in de 
samenleving van Mozambique. Het is van 
het grootste belang dat de lokale 
betrokkenheid verder groeit. 
 
7 OPNAME NIEUWE BEWONERS 
Er is grote druk op het Centrum om nieuwe 
bewoners op te nemen. Hier kan voorlopig 
niet op worden ingegaan,zolang de huidige 
maximum bezetting op 90 personen staat. 
Gelukkig is er wel noodopvang voor 
bijvoorbeeld zogende moederloze kinderen, 
gedurende enkele weken, zodat er controle 
is op medicamenten en melkvoorziening. 
 
8 VERDRIET 
Zoals er vreugde kan zijn op het Centrum 
om een gezondheidsverklaring na een aids-
test, zo zijn er de afgelopen periode ook 
verdrietige dingen geweest. Begin mei zijn 
er in één week tijd twee jonge bewoners 
overleden. Een aids-patiëntje van een jaar 
oud was niet meer te redden en is dus 
gestorven. Op de dag van de begrafenis is 
een ander kindje van drie jaar geheel 
onverwachts overleden. Een grote schok 
voor allen die wonen en werken op het 
Centrum. Doordat er veel kinderen zijn die 
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een moeilijke periode hebben doorgemaakt, 
ondervoed geweest zijn of ziek, zijn zij wat 
gezondheid betreft vaak heel kwetsbaar. 
Gebeurtenissen als deze geven veel verdriet 
en gemis onder de bewoners en de leiding, 
want in zo’n gemeenschap, eigelijk een 
megagezin, leef je met en voor elkaar. 
 

 
 
 
9 KIPPENHOK. 
Al enige tijd is het  kippenhok op het terrein 
van het Centrum dringend aan verbouwing 
en verbetering toe. We zien het als een 
noodzaak om daar een goed- en groter 
verblijf van te maken. Allereerst voor de 
opfok van kuikens naar legkippen om op die 
manier het dagelijkse menu van de 
bewoners te verrijken.Ten tweede is het 
streven om eieren ook op de markt te 
brengen, zodat er inkomsten zijn voor het 
onderhoud van het hok, de aankoop van 
voer en ander soort zaken. Op dit ogenblik 
zijn we op zoek naar sponsors voor dit 
project, die het mogelijk maken dit plan uit te 
voeren. Gerichte donaties worden zeer op 
prijs gesteld. 
 
10 MANAGEMENTONDERSTEUNING. 
 
Er is in Nederland een kleine adviesgroep 
opgestart voor organisatie- en 
managementondersteuning van het 
Centrum. De doelstelling is om het 
management op een hoger peil te brengen 
waarmee de continuïteit van het centrum 
beter gewaarborgd wordt en tevens de 
bewonersbelangen verhoogd worden. Een 
belangrijk uitgangspunt in de aanpak is dat 
de leiding en uitvoering meer in 
Mozambicaanse handen komt te liggen. 

11  FINANCIEN 
Allereerst melden wij u dat wij als stichting 
er naar streven om elk jaar circa 25.000 
euro over te maken naar het Centrum. 
Blijkens onze jaarverslagen is dit in 2004 en 
2005 gelukt. Dank zij enkele speciale 
geslaagde acties in het begin van 2006 
liggen we goed op schema alhoewel wat 
extra financiële armslag zeker gewenst is. 
 
12  LEGATEN. 
Daarom kan het geen kwaad nog eens te 
attenderen op de mogelijkheid, ook 
belastingtechnisch erg aantrekkelijk, om  
over te gaan op een periodieke donatie, die 
via een legaat bij een notaris wordt 
vastgelegd. Een en ander willen wij graag 
voor U regelen met de notaris die onder 
vriendschappelijke voorwaarden voor onze 
stichting werkt. Contactpersoon Sjef van 
Zon, telefoon 0492 32 16 26, kan een en 
ander nader toelichten. 
  
13  TENSLOTTE 
 
Wij wensen U een fijne vakantie toe met 
dank voor uw belangstelling en steun voor 
het goede doel. 
 
Postadres:  
Stichting Mutanyana Weru 
Van Lennepweg 7, 2597 LG, Den Haag 
 
E-mail:  bjmgiesen@planet.nl 
 
www.mutanyanaweru.nl 
 
Bankrekening: 
Stichting Mutanyana Weru 
ABN-Amro 57.09.72.345 
Kerkplein 2, 6578 AN, Leuth 
 
Contactpersonen: 
Sjef van Zon: tel:0492 32 16 26 
e-mail: sjefvanzon@albatross.nl  
 
Marja Dijkshoorn-van Buuren. 
tel: 010 59 10 607 
 
Ben Giesen  tel: 070 35 22 383 
 
Jan van Mil tel:  024 66 31 234 
 
Matthijs Theunissen tel:  024 39 76 344 
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