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Nieuwsbrief van Mutanyana Weru, 
    Juni 2009. 

 
 
1 OVERNAME CENTRUM MUTANYANA 
WERU 
 
In onze vorige nieuwsbrief is melding 
gemaakt van de overname van het Centrum 
door de ‘Orionieten’.  
De belangrijkste reden om het Centrum over 
te dragen aan de Orionieten is dat nu de 
continuïteit gegarandeerd is; ook op de 
lange termijn. 
 
In het streven om de kwaliteit van de 
verzorging op een hoger peil te brengen zijn 
de Orionieten begonnen met het aanpassen 
van een aantal gebouwen. Zo werden het 
voormalige kantoor van Pater André en het 
aangrenzende archief verbouwd tot kantoor 
plus woning. Hierdoor kan er ook ’s nachts  
iemand van de leiding aanwezig zijn. 
Op de plaats waar het kippenproject was 
gepland, is men begonnen met de bouw van 
een nieuw onderkomen. Hierin worden 
toekomstige buitenlandse vrijwilligers 
gehuisvest.  
 
De functie van Pater André in het Centrum 
is veranderd in een advieserende functie. Hij 
wordt gevraagd  wanneer dit noodzakelijk 
wordt geacht.  
 
Voordat deze verbouwingen begonnen zijn 
bijna alle bewoners verhuisd.  
Een 50-tal bewoners kwam in aanmerking 
voor een versnelde re-integratie procedure 
(zie verderop in deze nieuwsbrief) en ca. 35 
zijn ondergebracht bij een bevriende 
organisatie van de Orionieten. Nog 6 (deels 
schoolgaande) bewoners wonen nog in het 
Centrum. 

 

Zoals al eerder is aangekondigd, is het 
personeel van het Centrum inmiddels 
afgevloeid. Dit is geheel gebeurd volgens de 
eisen van de Mozambiquaanse wetgeving. 
In de vorige nieuwsbrief hebben we hiervan 
een korte samenvatting gegeven. 
 
De chauffeur van het centrum blijft parttime 
in dienst bij Pater André. De auto blijft privé 
bezit van hem zodat hij zich kan verplaatsen 
in Maputo en omgeving. 
 

2 REÏNTEGRATIE PROJECT 
 
Pater André, intussen 71 jaren jong, kan nu 
zijn volle aandacht en ondersteuning geven 
aan de nevenprojecten. Door de overname 
van het Centrum en de hierop volgende 
verbouwing is op verzoek van de nieuwe 
directie en met instemming van de 
bewoners gevraagd om het lopende re-
integratie proces te versnellen.  
50 bewoners kwamen in aanmerking om 
aan dit project deel te nemen. 
Het bestaande krediet van het eerder 

geplande ‘kippenproject’ is met goedkeuring 
van de donoren omgezet en verder 
aangevuld met externe donoren. Met dit 
krediet zijn voor deze mensen stukjes grond 
aan gekocht waarop huisjes gebouwd zijn. 
Alle huisjes hebben een akkertje dat de 
bewoners kunnen bewerken. Een associatie 
in oprichting zorgt voor zaaigoed en 
plantjes, waardoor deze mensen 
selfsupporting kunnen worden en er met 
eventuele overschotten gehandeld kan 
worden. Een Engels echtpaar verzorgt 
voorlichting aan de bewoners en de 
noodzakelijke begeleiding. Ook Pater André 
besteed een groot deel van zijn tijd met het 
bezoeken en adviseren van deze nieuwe 
bewoners  
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Zijn auto komt hierbij uitstekend van pas. 
 
De locaties zijn als volgt: 
 
- 9 huisjes in het district Marracuene waarin 
30 personen zijn ondergebracht waarvan 17 
jonger dan 18 jaar. 
- 2 huisjes in Bobole voor 5 personen 
- 4 huisjes in Maputo waarin 15 personen 
waarvan 7 onder 18 jaar. 
 
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 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). 
 

4 TENSLOTTE 
 

Wij wensen U een goede zomer toe met een 
heel fijne vakantie. 
 
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 
 
 

* * * * * 


