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Nieuwsbrief van Mutanyana Weru, 
      November 2011. 

 
Pater André van Zon was in ons land op bezoek en 
helpt de mensen, die betrokken zijn bij het land- en 
tuinbouwproject dat een paar jaar geleden is opgezet 
om deze mensen te re-integreren en onafhankelijk te 
maken. 
 

1. Situatie zomer/najaar 2011 
 
Ook in Mozambique is het weer van slag. Was het in 
het voorjaar en zomer te droog, in het najaar 
(oogsttijd) was er een overvloed aan regen – bijna  
40 mm. neerslag per dag! 
De droogte heeft veel schade veroorzaakt aan de 
gewassen. Daarnaast moet er nog veel geleerd 
worden hoe om te gaan met zo’n droogte om de 
schade zoveel mogelijk te beperken. 
De oogsten zijn daarom niet zo geweldig. Speciaal de 
aardappelen hebben een zeer matig resultaat. Naast 
het droge weer is ook het pootgoed van inferieure 
kwaliteit geweest. Goed pootgoed was niet te koop.  

Daarom is gebruik 
gemaakt van 
consumptie 
aardappelen; Deze zijn 
echter van 
aanmerkelijk mindere 
kwaliteit omdat deze 
een behandeling 
hebben ondergaan met 

een chemische middel als anti spruit zodat ze veel 
minder goed opkomen. 
De marktprijzen voor consumptieaardappelen zijn 
goed en de vraag is groter dan het aanbod. Dit kan 
niet gezegd worden van de groenten, zoals de 
geplante maniok. Hiervan waren de oogsten goed 
maar de prijzen slecht. Hopelijk is dit in de toekomst 
beter. 

 
Veehouderij: 
Pater André heeft 
3 jonge varkens 
aangekocht met 
het doel om 
hiermee te 
trachten een 
kleine fokkerij op 
te zetten. Wie niet 
waagt die niet 
wint.  
Kippen lopen er bij de diverse huishoudens trouwens 
al een tijdje rond. 
 
 

2. Financiën:  

Al in onze vorige nieuwsbrief werd melding gemaakt 
van het feit dat de wisselkoersen sterk veranderen. 
Deze trend heeft zich in de zomer voortgezet. De 
dollarkoersen en de Eurokoers t.o.v. de Metical is 
sterk aan het veranderen. Helaas de verkeerde kant 
op. 1 USD brengt momenteel nog 29 Metical op en 1 
Euro is goed voor 39 Metical. Dit is een verslechtering 
van 20 a’25 % binnen 1 jaar. Neem daarbij de stijging 
vooral van brandstof en van de meeste 
levensmiddelen en de zaak is helder dat strak 
budgetteren noodzakelijk is. 

Pater André vraagt aan de mensen meer arbeid voor 
minder geld en lagere ondersteuningen aan zijn 
beschermelingen. De broekriem moet stevig 
aangetrokken worden om rond te kunnen komen. Het 
is niet anders. 

Ook meldden wij in vorige nieuwsbrief een teruggang 
in donaties: ook die trend heeft zicht voortgezet. Tot 
eind september is er ruim € 9000 binnengekomen; het 
bestuur schat dat dit bedrag eind van het jaar op 
€14000. Dit jaar hebben we afgesproken om € 25 000 
te doneren aan het project in Mozambique: dit 
betekent dat we aan het interen zijn op onze reserves. 
Gelukkig hebben we die, maar het moet niet te lang 
duren!! 

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. 

3.     Schenkingen en Legaten 
 
Wij zijn een kleine Stichting met als hoofddoel: Pater 
André van Zon financieel ondersteunen in zijn werk 
met gehandicapten in Maputo – Mozambique. Wij 
kunnen geen grote acties organiseren zoals: het laten 
groeien van snor of baard of een hoge hakken race in 
de PC Hoofstraat. Via deze nieuwsbrief houden wij u 
op de hoogte van de ontwikkelingen in Mozambique 
en vragen wij uw welwillende financiële steun voor het 
project in Mozambique; en wees er van verzekerd dat 
al uw gedoneerde gelden Pater André ten goede 
komen! 
  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. 
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 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). 
 

 
 

4. Gezondheid 
 
Pater André maakt het goed, met wel wat last van 
zandvlooien maar dat is niet zo ernstig. Ook de 
bewoners hebben geen problemen met de 
gezondheid. 
Een minder mooi bericht is het overlijden van Paulino 
Ernesto. 
Dit is het zoontje van Rita Ernesto, de vrouw die na 
jaren weer met haar family herenigd was in Zuid-
Afrika. Bij een ongeluk heeft Paulino een ketel kokend 
water over zijn lichaam gekregen en is daarbij 
bezweken aan zijn brandwonden. Verschrikkelijk maar 
waar. 
Een levensbeschrijving van Rita Ernesto kunt u op 
onze website vinden zodra deze weer gerepareerd is. 
 

5. Uitstapje 
 
Pater André heeft na 39 jaar toch de tijd gevonden om 
eens een dagtrip naar het Krugerpark te maken. 
Samen met zijn Mozambikaanse confraters heeft hij 
een mooie dag gehad. 
 

6. André van Zon 
 

We hebben een aantal keren 
de vraag gehad: “Wie is nu 
eigenlijk André van Zon”. 
Hieronder een korte 
samenvatting: 
Geboren 1 jan. 1938 in 
Venhorst, gemeente Boekel 
( NL) en opgegroeid in een 
katholiek gezin; naast de 
ouders, bestaand uit 3 

zussen en nog 5 broers. 
 
Na lagere school gaat hij op 11 jarige leeftijd naar het 
seminarie in Stevensbeek voor de priesteropleiding. 
In 1965 volgt dan zijn priesterwijding. 
 
Vertrekt in 1972 naar Lorenzo-Marcus (nu heet het: 
Maputo) de hoofdstad van Mozambique.  

 
Naast zijn werkzaamheden in de parochie en als 
leraar priesteropleidingen aldaar, raakte hij betrokken 
bij de opvang en verpleging van de paria’s t.g.v. de 
jarenlange burgeroorlog na de onafhankelijkheid van 
Mozambique. 
 
In beginjaren 1990 zette hij een opvanghuis op voor 
verlaten en gehandicapte vrouwen en straatkinderen. 
Van 2007 tot heden is hij actief met het zgn. re-
integratieproject om oud-bewoners van het 
opvangcentrum in de huidige maatschappij te re-
integreren.   
 

7. Tenslotte 
 
Wij wensen U van harte goede feestdagen en 
jaarwisseling en natuurlijk een heel goed en gezond 
2012.  
 
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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