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Nieuwsbrief van Mutanyana Weru, 
Juni 2008. 
 
 
Voor de organisatie van het Centrum 
Mutanyana Weru staan belangrijke dingen 
te gebeuren. Hierover de volgende 
informatie. 
 
 
1 OVERNAME CENTRUM MUTANYANA 
WERU 
 
 
De oprichter van het Centrum Mutanyana 
Weru, Pater André van Zon, verkeert nog 
steeds in een goede gezondheid. Toch zijn 
er bij André zorgen t.a.v. de continuïteit van 
het Centrum voor het geval er iets met hem 
zou gebeuren zoals b.v. door ziekte. 
Opvolging en personele hulp vanuit de 
congregatie van Pater André is helaas niet 
mogelijk. 
 
Het Centrum is in 12,5 jaar tijd flink 
uitgegroeid en samen met de 
nevenprojecten is er de dagelijkse zorg voor 
ruim 200 hulpbehoevende personen. Het 
heeft een niet weg te denken plaats 
ingenomen in de samenleving van Maputo 
en omgeving daarvan. 
De samenwerking met het centrale 
ziekenhuis van Maputo en de sociale dienst 
van deze stad loopt in goede banen. 
Daarnaast worden de activiteiten van het 
Centrum gewaardeerd door het 
Aartsbisschop van Maputo. De sociale 
organisatie ”Het Kabinet van de Eerste 
Vrouw des Lands”, met als voorzitster de 
vrouw van de president, verleent met 
regelmaat hulp in de vorm van eten en 
ontspannings-  middagen voor de bewoners. 
Zo was er onlangs op 1 juni ter gelegenheid 
van Wereldkinderdag een prachtige 
feestmiddag met disco-muziek, dans en een 
ruim voorzien buffet voor alle bewoners en 
medewerkers. De kinderen ontvingen nog 
een extra attentie in de vorm van speelgoed. 
Dit festijn werd mede gesponsord door het 
lokale bedrijfsleven. Het geheel werd 
afgesloten met TV opnamen, een interview 
met pater André en later uitgezonden tijdens 
het journaal op TV. 
De Nederlandse Ambassadeur laat zich 
regelmatig informeren over de 

centrumactiviteiten middels direct contact of 
een bezoek aan het Centrum. 
 
Dat het Centrum een belangrijke plaats 
heeft gekregen in de gemeenschap van 
Maputo betekent ook een grotere 
verantwoordelijkheid om het bestaan ervan 
te continueren. 
Extra mankracht met meer ervaring en 
gespecialiseerde kennis is noodzakelijk. 
Om die reden juichen wij als bestuur van de 
stichting de huidige ontwikkelingen toe. 
Na de voorbereidingen in 2007 heeft de 
Generaal Overste van de Orionieten begin 
2008 een bezoek gebracht aan het 
Centrum. Dat heeft geresulteerd in een 
definitieve overeenkomst die is gesloten met 
de Orionieten om de leiding van het 
Centrum in zijn geheel over te nemen. 
Evenals het personeel wat er nu werkzaam 
is en alle sociale verplichtingen die daaraan 
verbonden zijn.  
De officiële overdracht zal plaatsvinden op 2 
augustus 2008. 
 
 
2. WAT BETEKENT DIT VOOR HET 
CENTRUM EN DE GANG VAN ZAKEN? 
 
 
Voor het Centrum is het belangrijk dat het 
voortbestaan gewaarborgd is. Er wordt 
gestreefd naar een organisatie en structuur 
die meer is afgestemd op de zorgbehoefte 
van de bewoners. 
Daarnaast is er voor een aantal oudere en 
minder hulpbehoevende personen van het 
Centrum een versneld integratieproject 
ingezet. Dit wordt van harte ondersteund 
door de leiding van het Centrum en begeleid 
vanuit de staf. 
Omdat hiervoor extra fondsen nodig zijn en 
de voortgang in de realisatie van het 
kippenproject grote vertraging oploopt is het 
plan om de daarvoor bestemde gelden te 
besteden aan de reintegratie.  
Hierover is overleg gaande met de 
schenkers van deze fondsen. 
 
 
3 WAT WORDT DE ROL VAN PATER 
ANDRE? 
 
 
De directe verantwoording over het Centrum 
gaat naar de organisatie van de Orionieten.  
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Pater Andre kan zich nu geheel gaan wijden 
aan zijn lopende nevenprojecten; de 
begeleiding en steun aan de re-integratie 
van ex-bewoners van het centrum, aids/HIV 
hulp, noodhulp, onderwijsondersteuning en 
ziekenzorg in het centrale ziekenhuis van 
Maputo.  
 
Met de steun van u, als weldoeners, zijn wij 
als stichtingsbestuur in staat om onze 
doelstellingen vorm te geven en hulp te 
blijven continueren. 
 
 
4 ORIONIETEN 
 
 
De naam van deze Congregatie is nu 
meermalen gevallen en hieronder wat, 
beknopte, informatie over deze organisatie: 

Don Luigi Orione (23 juni 
1872 – 12 maart 1940) 
was een groot weldoener 
der armen en wezen,en 
richtte in 1915 zijn eigen 
Congregatie op. Deze 
Congregatie verspreidde 

zich vanuit Italië naar andere landen in de 
wereld. De Braziliaanse tak van deze 
Congregatie is actief in Mozambique en gaat 
nu het Centrum overnemen.  
Don Orione werd op 6 Mei 2004 door Paus 
Johannes Paulus II heilig verklaard. 
Meer informatie vindt u op internet via 
Google: Don Luigi Orione. 
 
 
5 HET LEGKIPPENPROJECT. 
 
 
Al geruime tijd zijn we bezig om een 
legkippen project te realiseren. Behalve 
extra voeding voor de mensen van het 
Centrum en eigen inkomsten, geeft het de 
mogelijkheid de bewoners te leren voor 
zichzelf te zorgen door ze een vak bij te 
brengen en de verantwoordelijkheid hiervoor 
te dragen. 
Voor dit kippenproject zijn allerlei plannen 
tot in detail uitgewerkt, vergunningen 
aangevraagd en geld ingezameld. Door 
nieuwe verordeningen van de lokale 
overheid en de nodige bureaucratie worden 
de benodigde vergunningen nog steeds niet 
afgegeven. Dit proces is daardoor in een 
onacceptabele impasse geraakt. 

Doordat de Orionieten het plan hebben om 
in de toekomst ook een landbouwbedrijf op 
te zetten lijkt het beter om de kippenstal 
daar tezijnertijd in op te nemen. 
Zoals eerder vermeld zijn we bezig om het 
re-integratieproject een extra impuls te 
geven en het zou daarom fijn zijn als we de 
financiële mogelijkheden daarvoor krijgen. 
We houden u op de hoogte daarover. 
 
 
6  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). 
 
 
7  TENSLOTTE 
 
 
Wij wensen U een goede zomer en een fijne 
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 
Marja Dijkshoorn-van Buuren 
 010 5910607 
Niek Rader 
 070 5177728 
Jan van Mil 

+32 11807573 
Matthijs Theunissen 
 024 3976344 
 

* * * * * 


