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Nieuwsbrief van Mutanyana Weru, 
    november 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 zomer  2010 
 
Deze maand is de eerste oogst van tuinbouw-
gewassen op de gemeenschappelijk tuinderij een 
feit geworden.  Pater André heeft 2 ervaren boeren 
aangesteld voor de leiding en beveiliging op de wat 
afgelegen landerijen. Hij hoopt zo betere resultaten 
te halen en minder last te krijgen van het stelen van 
groenten. 
Momenteel is er naast de privé-moestuinen nog een 
gemeenschappelijke tuin van 1 HA in bewerking. De 
eerste sla en kool is op de markt gebracht. 
Aangezien het weer goed heeft meegewerkt is er 
volop groente geteeld. Het nadeel is dat de markt 
overvoerd wordt met deze producten waardoor 
 

 
Vrouwen bewerken het land met op de 

achtergrond het z.g. olifantsgras 
 

de opbrengstprijzen laag zijn. Voor de toekomst 
zullen er producten geteeld gaan worden waar grote 
vraag naar is. Zoete aardappelen en Cassave 
komen hiervoor  in aanmerking. 
 
Patricia, een Engelse ontwikkelingswerkster, heeft 
samen met haar assistente, een Mozambikaanse 
consulente, een 2

de
 cursus voorbereid van 3 dagen 

per groep. 
De mensen zijn in 3 groepen ingedeeld al naar 
gelang hun kwaliteiten: 
Groep1 krijgt een  commerciële  handelsinstructie. 
Groep 2 krijgt productietechnische  instructie 
Groep 3 krijgt een instructie in klein veehouderij- 
schapen, geiten en pluimvee( kippen en eenden).  
 
De voortgang in de oprichting van de associatie 
loopt uiterst moeizaam. De consulente heeft de 
statuten doorgenomen en wat gecorrigeerd conform 

de nieuwe richtlijnen van de Overheid. Hopelijk komt 
er schot in de goedkeuring door de autoriteiten. 
 
 
 
 

2. Situatie september 2010 
 
Het NCR berichtte hierover o.a. :  
Rotterdam, 2 sept. De Mozambikaanse hoofdstad Maputo 
was vanochtend opnieuw het toneel van gewelddadige 
straatprotesten, nadat gisteren ten minste zeven inwoners 
om het leven waren gekomen bij massale betogingen 
tegen stijgende voedsel- en brandstofprijzen. 
Demonstranten wierpen vanochtend wegblokkades op met 
brandende autobanden en plunderden winkels, volgens 
lokale berichten. Rond het middaguur waren er geen 

berichten over nieuwe slachtoffers.  

 

 

Voedselschaarste speelt nu ook een rol: de VN-

voedselorganisatie FAO stelde gisteren haar prognose 

van de wereldwijde graanproductie voor dit jaar bij, tot 646 

miljoen ton (5 procent minder dan in 2009). Rusland 

exporteert sinds de recente bosbranden minder graan. De 

FAO wijst er echter op dat de internationale voedselprijzen 

nog altijd 38 procent lager liggen dan in juni 2008, het 

hoogste niveau in een kwarteeuw.  

Pater André schreef hierover:  
Door de wereldwijde recessie en de verhoogde 
prijzen op de wereldmarkt zijn de importprijzen 
gestegen. Hierdoor is er onrust ontstaan.  De 
broodprijzen gingen maar liefst met 30% omhoog.  
Daarnaast zijn de invoermogelijkheden van 
kwaliteiten van rijst verlaagd naar b-kwaliteit terwijl 
de prijzen verhoogd voor rijst en graan op de 
wereldmark zijn met 20% voor deze kwaliteiten! 
De regering moet op de buitenlandse markt veel 
hogere prijzen betalen omdat de devaluatie van de 
lokale munt ( meticais) grote vormen aanneemt. (15 
tot 20% devaluatie t.o.v. Euro en US dollar.) Ook de 
houding van de donorlanden is aanzienlijk negatief 
bijgesteld vanwege corruptie en schending van de 
mensenrechten in Mozambique. 
Dit had ernstige gevolgen met oproer, plunderingen 
en aanvallen op buitenlanders tot gevolg.  
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Stakingen werden uitgeroepen zodat ook het 
openbaar vervoer tot stilstand kwam. Wanneer er 
toch gereden werd met openbaar vervoer werden 
vervoermiddelen in brand gestoken. Politieoptreden 
was het gevolg met doden ( 17 ??) als gevolg.. en 
heel veel gewonden. Nadat de regering de 
prijsverhogingen had teruggedraaid middels een 
subsidie aan de bakkers en rijsthandel keerde de 
rust terug.  
Een 2

de
 staking dreigde onder het ziekenhuis 

personeel voor betere beloningen. Ook dit is 
gelukkig bij een dreiging/oproep gebleven.  
Vooral buitenlanders moesten het ontgelden met het 
gevolg dat Pater André en zijn confraters 
gedwongen huisarrest hadden gedurende een week. 
 
Weersituatie en het landbouwproject: 
Momenteel is er behoefte aan regen. Wel is er 
voldoende water in de putten maar dit vereist 
regelmatig bewatering en is heel veel werk. De 
bewoners en de aangestelde boeren doen echter 
hun uiterste best zodat op dit moment de gewassen 
nog goed groeien. 
Een ander verschijnsel openbaart zich. Ten gevolge 
van het hoge zoutgehalte in het water is de 
gewaskeuzemogelijkheid minder. Graag zou men 
producten willen telen die een hogere prijs 
opbrengen maar dit vraagt praktijkonderzoek. Ze 
gaan nu van start met het één voor één testen van 
nieuwe teeltmogelijkheden. 
Volgend jaar hoopt men daar de resultaten mee te 
verhogen. 
Om de werkdruk tijdens de oogsttijd op te vangen 
worden elders dagarbeiders ingehuurd. Door de lage 
opbrengstprijzen ten gevolge van het hoge aanbod 

op de markten staan de financiële resultaten erg 
onder druk. Voordeel is wel dat er voldoende eten is 
voor eigen gebruik. 
Nu maar wachten op betere tijden. 
 
  

 

3. Financiën:  

Met de toezegging  van de reguliere hoofddonateurs 
is de begroting van 2010 gedekt. Per kwartaal wordt 
door onze Stichting  € 7000,- overgemaakt naar de 
rekening in Maputo. Het streven is om door 
zelfwerkzaamheid in de komende jaren de kosten 
van levensonderhoud te verlagen. De kosten voor 
kleding, onderwijs en gezondheidszorg zullen helaas 
niet lager kunnen worden. Een geluk is dat door de 
devaluatie van de lokale munteenheid (Meticais) er 
nu meer Meticais worden ontvangen per Euro. 

Helaas blijven de dit jaar binnengekomen gelden 
achter bij de prognose. Hoewel wij als stichting een 
kleine reserve hebben opgebouwd zullen wij wellicht 
minder financiële ondersteuning kunnen geven in de 
komende jaren. Wij zijn uiteraard hierbij afhankelijk 
van uw welwillende vrijgevigheid. 

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

4.     SCHENKINGEN EN LEGATEN. 
 
Wij willen met nadruk vragen om uw welwillende 
financiële steun. De huidige recessie heeft geleid tot 
gestegen kosten voor voedsel etc. 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). 
 

5. WEBSITE 
 

Een aantal teksten van onze website is inmiddels 
aangepast aan de nieuwe situatie. Om het geheel af 
te maken wachten we op foto’s uit Mozambique. 
Pater André is hiermee bezig. 
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6. Bezoek Pater André 
 
Tilly, de zuster van Pater André viert op 20 mei 2011 
haar 50-jarig huwelijksfeest. Pater André heeft 
toegezegd dat hij dan in Nederland zal zijn om de 
feestelijkheden mee te vieren. 
Het bestuur van onze Stichting zal hem dan ook 
ontmoeten; zijn er lezers geïnteresseerd hem ook te 
ontmoeten dan worden deze verzocht dit te melden 
bij Niek Rader (secr. van onze Stichting) zodat wij 
wellicht één en ander kunnen coördineren 
(bij voorkeur per e-mail:  rader@casema.nl  ).  
 

7. TENSLOTTE 
 
Wij wensen U heel fijne kerstdagen toe, een goede 
jaarwisseling en vooral een heel goed en gezond 
2011. 
 
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 
 
 

* * * * * 
 


