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Nieuwsbrief van Mutanyana Weru, 
      December  2012. 

 
Dit jaar zijn we als Stichting Mutanyana Weru al weer 
10 jaar sterk betrokken bij 
de ondersteuning van 
Pater André van Zon in en 
om Maputo (voorheen 
Laurenco Marques). Het 
leek het bestuur een goed 
idee u hierbij een overzicht 
te geven van deze jaren en 
de bereikte resultaten.   
  

1. Overzicht 10 jaar Mutanyana Weru 
Tot 1992 ging Mozambique gebukt onder een zware 
burgeroorlog. Bij de vredesbesprekingen werd onder 
meer afgesproken dat er UNO troepen zouden komen 
om de duizenden landmijnen op te ruimen; wat ook 
gebeurd is. Om aan eten te komen trokken vooral de 
vrouwen weer naar hun akkertjes terwijl het ruimen 
van de mijnen nog lang niet voltooid was. 
Pater André, die toen al jaren in Mozambique woonde, 
was ook verbonden aan het Centrale Ziekenhuis in 
Maputo. Hier werd hij dagelijks geconfronteerd met 
slachtoffers van de oorlog (denk aan slachtoffers van 
mijnenvelden), ernstige ziekte, ondervoeding, 
mishandeling en verkeersongelukken. Hij trof daar 
bovendien veel kinderen aan, die geen familie meer 
hadden of die door hun familie in de steek waren 
gelaten. 
In de jaren 1991-1993 realiseerde hij een eenvoudige 
noodopvang. Het aantal hulpzoekenden breidde zich 
uit en mensen werden zelfs bij vrienden en bekenden 
ondergebracht. Hierdoor werd uitbreiding wenselijk. 
Mede door de inbreng van onze Stichting kwamen in 
1993 gelden beschikbaar, waardoor in deze uitbreiding 
kon worden voorzien. In 1994-1995 werd een 
permanent opvangcentrum gebouwd aan de rand van 

de stad Maputo. In december 1995 namen de 
bewoners hun intrek in dit nieuwe Centrum dat 
Mutanyana Weru werd genoemd (Ons Dorpje).  

 
Vijf jaar later (in december 1999) had het centrum al 
55 bewoners waarvan het merendeel minderjarig was. 
Sindsdien is het aantal bewoners van het Centrum 
verder toegenomen tot ongeveer 70 in 2003. Dit aantal 
groeide tot circa 90 vrouwen en kinderen begin 2008, 
waarmee de maximale capaciteit bereikt was. 
Al vanaf het jaar 2000 werd gedacht aan re-integratie.  
Voor vrouwen met kinderen, die vroegen om 
zelfstandig buiten het centrum te gaan wonen, werd 
woongelegenheid gecreëerd, soms met, maar meestal 
zonder hulp van familie. 
Aangezien pater André langzaam maar zeker ouder 
werd en niet kon rekenen op opvolging vanuit zijn 
eigen congregatie, begon hij uit te kijken naar 
mogelijkheden om de continuïteit van het centrum te 
waarborgen. Contacten met enkele zustercongregaties 
leverden niet het gewenste resultaat op. Positief werd 
in 2007 gereageerd door de Braziliaanse Paters 
Orionieten, een van oorsprong Italiaanse Congregatie, 
gespecialiseerd in de opvang van weeskinderen.  
In overleg en met goedkeuring van de aartsbisschop 
van Maputo, zijn deze contacten in de loop van 2007 
en 2008 uitgebouwd en hebben geleid tot een 
definitieve overname van het Centrum door de 
Orionieten op 30 september 2008. 
Direct na de overname werd begonnen met een 
verbouwing van het Centrum waardoor een versnelde 
re-integratie van de bewoners noodzakelijk was.  

 
 

 
De overgang van het Centrum heeft de nodige voeten 
in de aarde gehad aan inspanning, tijd en geld voor 
Pater André en andere betrokkenen. 

 

  
 

Denk aan het bouwen van onderkomens voor de 
daarvoor in aanmerking komende personen; deze 
worden zo in staat gesteld om te re-integreren in de 
maatschappij. Het bestaande personeel moest 
afvloeien conform de geldende regels van de wet in 
Mozambique. Zaken als het ontbinden van 
werkovereenkomsten en de hieraan gekoppelde 
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schadevergoedingen, plus het inkopen van recht op 
pensioen, enz. speelden een belangrijke rol. 
Met medewerking van stevige extra donaties uit 
Nederland en België en met grote inzet van Pater 
André en de bewoners zelf is dit uiteindelijk prima uit 
de verf gekomen. 
In die periode zijn er 9 huisjes met akkertjes erbij 
gebouwd/gekocht rondom Maputo voor 30 personen, 2 
hutten verder weg van de stad in Bobole voor 5 
personen en 4 huisjes in Maputo voor 15 personen. 
De akkers leveren voldoende om van te leven en de 
overschotten worden verkocht op de lokale markt.   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
Hard wordt gewerkt om het nieuwe bestaan op te 
bouwen en uit te breiden. Hierbij worden ze mede 
gesteund door expats die zich hun lot ook hebben 
aangetrokken en ondersteuning geven in de vorm van 
cursussen op velerlei gebied zoals hygiëne, landbouw, 
verkoop etc. De kinderen gaan naar de lokale scholen 
en één van hen studeert zelfs aan de universiteit. 
 

2. Financiën:  
Ieder kwartaal ontvangt Pater André onze bijdrage en 
hij is zeer blij met dit continue inkomen waarop hij op 
kan rekenen i.v.m. zijn budgettering. Hij heeft een 
financieel overzicht van het jaar 2011 gemaakt dat 
door de lezer  op te vragen is. Uit dit overzicht blijkt dat 
het geld niet alleen is besteed aan 88 vrouwen en 
kinderen, maar ook aan noodhulp, aidsbestrijding en 
vorming en opleiding. 
Omdat ook daar recessie is, doen wij wederom 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 en vragen u 
middels deze nieuwsbrief om uw financiële steun.  
Wees er van verzekerd dat al uw gedoneerde gelden 
Pater André ten goede komen en er niets “aan de 
strijkstok blijft hangen”. ! 

 
Weet dat de periodieke giften fiscaal het meest 
aantrekkelijk zijn. Desgewenst zal Sjef van Zon u dat 
nader toelichten (tel. 0492 321626). 
 
 

4. Brand! 
Begin september jl. ontvingen wij het bericht dat één 
van de hutten afgebrand is. Door een ongelukje met 
een van de kinderen viel een petroleumlamp om en 
veroorzaakte brand in 
Marieta’s hutje. De 
gevolgen laten zich 
raden.(zie foto). Gelukkig 
geen persoonlijke 
ongelukken maar huis en 
haard gingen volledig 
verloren. Jammer, maar ook dat kan gebeuren. 
Inmiddels hebben we bericht gekregen dat het hutje 
weer opgebouwd is met hulp van Pater André, familie 
en buren. 
 

5. Tenslotte 
Wij wensen U van harte heel fijne feestdagen toe en 
dito jaarwisseling en een heel goed en gezond 2013.  
 
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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