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Nieuwsbrief van Mutanyana Weru, 
       juni 2011. 

 
Pater André van Zon was in ons land op bezoek en hij 
heeft ook een aantal keren vanuit Maputo contact 
gehad met zijn broer Sjef (voorzitter van onze 
Stichting). Hieruit het volgende verslag: 
 

1. Situatie voorjaar  2011 
 
De gezamenlijke stukken grond liggen dicht aan de 
rivier die in Zuid Afrika ontspringt. Een soort van 
uiterwaarden, waardoor voldoende water aanwezig is 
uit de gegraven bronnen. Omdat er nog getijde 
invloeden zijn speelt de verzilting van de grond ook 
een rol. Ook gebeurt het, dat wanneer in Zuid Afrika te 
veel regen valt het overtollige water wordt geloosd en 
de boel tijdelijk overstroomt. Hiermee moet bij de 
keuze van aanplant rekening worden gehouden. Zoete 
aardappelen b.v. gaan rotten en schimmelen bij te veel 
vocht. 

Een plant die er goed 
tegen kan is maniok en 
die is hier dan ook 
geplant. Dit is een prima 
gewas maar het duurt 1 
jaar voor er geoogst kan 
worden: dit jaar dus. Op 
de wat hogere gronden 
kunnen wel andere 
groenten worden geplant. 
De opbrengsten zijn voor 
eigen gebruik en wat over 
is wordt verkocht.  
 

Afgelopen jaar bedroegen de kosten voor zaaigoed 
e.d. € 5700 en waren er voor het eerst € 1307 aan 
opbrengsten! 
Het begin is er dus. 

 
De oprichting van 
de associatie 
vordert langzaam. 
De statuten zijn 
gecorrigeerd 
conform de nieuwe 
richtlijnen van de 
Overheid. De  bureaucratie is echter een crime. 
 
Na de onlusten van vorig jaar t.g.v. de sterk gestegen 
prijzen, is het nu wat rustiger. Een nadeel is dat de 
lokale munteenheid, de Meticais, sterk is 
gedevalueerd in waarde. Je zou dan denken dat je 
voor de Euro’s en Dollars meer Meticais krijgt; het 
tegendeel is echter waar. Pater André vermoedt dat 
hiermee een politiek spel gespeeld wordt; hoe lang dit 

kan doorgaan weet niemand, want het is wel nadelig 
voor de lokale economie. 

2. Financiën:  

Al in 2010 hebben we een trend van dalende donaties 
gezien. Deze trend heeft zich in de eerste helft van dit 
jaar voortgezet! 

Toch hebben wij als Stichting het eerder toegezegde 
bedrag van € 28 000 over kunnen maken. Het bedrag 
der donaties is gedaald van ca. € 22 500 in 2009 naar 
ca. € 16 500! Gezien bovengenoemde ontwikkelingen 
hebben we moeten besluiten, en dit ook aan Pater 
André kenbaar gemaakt, dat we dit jaar 10% minder 
zullen kunnen bijdragen aan zijn kosten; dus € 25 200  
Pater André is niet blij met deze situatie maar ziet de 
realiteit ervan in en zal dus de tering naar de nering 
zetten. Het stimuleert wel om de inkomsten uit de 
land/tuinbouw te verhogen en om zodoende een 
nieuwe stap te zetten richting selfsupporting.  

De kosten voor 
onderwijs zijn 
afgelopen jaar 
buiten proportie 
gestegen. De 
assistenten 
proberen zoveel 
mogelijk 
deelnemers van 
het project naar 
school te krijgen 

wat natuurlijk een prachtig streven is; het kan echter 
toch niet zo zijn dat dit niet meer zal kunnen vanwege 
de kosten!? 

3.  Kerngegevens van het project 

Er is een nieuw overzicht gemaakt van wat het project 
inhoudt, hoeveel deelnemers er zijn, onderwijs etc. Wij 
hebben dit overzicht op onze website geplaatst in het 
hoofdstuk nieuwsbrieven. 

4. Financiën 2010 

Zoals gezegd heeft onze Stichting afgelopen jaar aan 
donaties € 16 478,98 ontvangen. € 28 000 is naar 
Mozambique overgemaakt waardoor we onze 
reserves hebben moeten aanspreken. Onze kosten 
waren weer beperkt tot € 108,26 voor bankkosten en  
€ 26,14 voor inschrijving bij Kamer van Koophandel. 
Alle overige kosten worden gesponsord!! waarvoor 
onze hartelijke dank.  
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Om de neergaande trend van donaties te keren doen 
we hierbij een oproep aan diegene die voor onze 
Stichting fondsenwerving wil organiseren/coördineren, 
zoals b.v . sponsorloop, sportactiviteiten etc. Het levert 
u geen cent op maar wel het goede gevoel om uw 
steentje bij te dragen aan de gemeenschap. 

Wij doen bij deze ook een beroep op u om samen met 
ons een extra inspanning te leveren, zodat we Pater 
André en zijn vrijwilligers  ondersteuning kunnen 
blijven geven; de gehandicapten en zieken toch 
minimale hulp geboden kan worden en de jonge 
kinderen toch aan basisonderwijs kunnen blijven 
deelnemen. 

5.     Schenkingen en Legaten 
 
Wij willen met nadruk vragen om uw welwillende 
financiële steun. De huidige recessie heeft geleid tot 
gestegen kosten voor voedsel, basisonderwijs, etc. 
ook in Mozambique. Om dit op te vangen kunnen we 
extra steun heel hard gebruiken. 
 
 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. Bezoek Pater André 
 
Pater André was in mei een paar weken in ons land 
voor een 50-jarig huwelijk in de familie. Hij heeft ook  
van de gelegenheid gebruik gemaakt een aantal 
mensen, die dit gevraagd hadden, te bezoeken en ze 
informatie uit eerste hand te geven. Ook was hij 
aanwezig op onze recente bestuursvergadering.  
 

 
 
 
 
 

7. Tenslotte 
 
Wij wensen U een heel fijne zomer toe met een goede 
vakantie en veel mooi weer. 
 
Dank voor uw ondersteuning. 

 
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 
 
 

* * * * * 
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