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Nieuwsbrief van Mutanyana Weru, 
     Najaar 2013. 
 

1. Algemeen 
 

Welkom bij deze nieuwe nieuwsbrief over ons project 
in Maputo Mozambique. 
In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van een 
onzekere politieke situatie in Mozambique. In deze 
toestand is niet veel veranderd. Het persbureau 
Reuters schrijft hierover: “Mozambique faces 
uncertainty as Renamo ends 1992 peace pact”. U 
vindt dit artikel door bij Google in te toetsen in de zoek 
balk: frelimo – renamo. 
Gelukkig voor Pater André speelt alle onrust zich 
vooralsnog in het noorden van het land af.  
 

2. ANBI/CBF 
 
Wanneer een Stichting, zoals het onze, aan de ANBI 
(Algemeen Nut Beogende Instellingen) voorwaarden 
voldoet en er is geregistreerd, dan betekent dit dat 
giften aan de instelling bij de belastingaangifte mogen 
worden vermeld als gift en aftrekbaar zijn voor de 
Inkomsten Belasting.  
In het kader van openbaarheid van informatie kregen 
wij melding van het CBF (Centraal Bureau 
Fondsenwerving) dat er vanaf 1 jan. 2014 nieuwe 
regels gelden. Het belangrijkste is dat gegevens over 
de ANBI geregistreerde Stichting op het internet 
vermeld moeten worden. De meeste gegevens staan 
al op de website en waar dit niet het geval was hebben 
wij onze website aangepast en u vindt bij het 
jaarverslag 2012 nu ook ons financieel overzicht! 
 

3. Amélia Tivane 
 

In onze vorige nieuwsbrief beloofden wij een verslag 
van één van onze “pleegkinderen” Amélia Tivane. 
Pater André stuurde ons onderstaande biografie, die 
ook door Amélia is gelezen ter goedkeuring: 

 
BIOGRAFIE VAN 
AMÉLIA TIVANE 
 
Amélia Tivane werd 
geboren op 12 
maart 1983 te 
Moamba, een 
districtshoofdplaats 
op 80 km van Maputo en        Amélia in 1995 

25 km van de grens van Zuid-Afrika (Ressano Garcia), 
in een eenvoudig arbeidersgezin, bestaande uit vader 
en moeder en 5 kinderen. 
In 1991 werd het hele gezin door een groep 
guerrillastrijders meegenomen naar een kamp 

verscholen in de rimboe. Halverwege werden oudere 
mensen en alle kinderen naar huis gestuurd; 
volwassenen, dragers van buitgemaakte 
levensmiddelen moesten verder mee. Het noodlot 
wilde dat beide ouders van Amélia ook na het 
vredesakkoord van 4 oktober 1992 niet meer naar huis 
terugkeerden; omgekomen in die laatste twee 
oorlogsjaren. Tot begin september 1994 verbleef 
Amélia bij een tante in Machava, ongeveer 15 km van 
Maputo. Toen werd zij doorgestuurd naar een oom, 
broer van haar vader, in Moamba, haar 
geboorteplaats. Daar liep zij een maand later             
(7 oktober 1994) op een landmijn, tijdens de oorlog 
gelegd door het regeringsleger om zich te beschermen 
tegen nachtelijke infiltraties van opstandige 
guerrillastrijders en na het vredesakkoord niet 
geruimd. Daarbij verloor zij haar linker onderbeen, van 
haar linkerhand bleef alleen de duim over en de hele 
linkerkant van haar lichaam werd zwaar beschadigd 
door mijnscherven en splinters. Onmiddellijk na het 
ongeluk is ze per helikopter van de ONUMOZ 
(vredestroepen van de UNO in Mozambique van 1992 
tot 1996) overgevlogen naar het Centraal Ziekenhuis 
van Maputo en werd haar leven gered, maar niet haar 
ogen, die doorzeefd waren met kleine mijnsplinters. 
Amélia verbleef 11 maanden in het ziekenhuis: 8 
maanden op de afdeling chirurgie en daarna 3 
maanden op fysiotherapie. De eerste vier maanden 
werd zij, dag en nacht, met raad en daad bijgestaan 
door haar tante uit Moamba; daarna overdag en bijna 
dagelijks door twee 
Nederlandse 
vrijwilligsters,  
Lucie Genet uit Zetten en 
Carina Groot uit 
Heerhugowaard, en door 
Pater André. 
In september 1995 werd 
zij uit het ziekenhuis 
ontslagen en voorlopig 
ondergebracht bij een 
toekomstig werkster van 
Centrum Mutanyana 
Weru. 
Dit centrum werd 14 
december 1995 geopend 
en Amélia nam daar haar 
intrek in januari 1996. 
Na nog enkele jaren met regelmatig wat fysiotherapie 
en bijstelling van haar beenprothese, hernam Amélia, 
na vijf jaar onderbreking, haar studie. 
In 1999 ging zij naar een onlangs geopend 
opleidingsinstituut voor gehandicapten in Marracuene, 
30 km ten noorden van Maputo. Daar bleef zij van 
maandag tot vrijdag; in het weekend thuis in het 
centrum Mutanyana Weru. Van 1999 tot 2003 doorliep 
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zij daar vijf jaar lagere school en daarna nog drie jaar 
middelbare school. Intussen had zij braille, het schrift 
der blinden, leren lezen en schrijven, wat alweer een 
pas vooruit betekende in het leerproces.  
In 2007 en 2008 heeft zij vanuit Centrum Mutanyana 
Weru op een andere school in de stad de laatste twee 
klassen van de middelbare school afgemaakt. 
In 2009 volgde zij een voorbereidende cursus op 
universitair onderwijs.  
Vanaf 2010 tot heden studeert zij Sociologie aan de 
Eduardo Mondlane Universiteit van Maputo. 
Momenteel werkt ze aan 
een scriptie waarmee ze  
volgend jaar licentiaat hoopt 

te halen. Het zij nog 
opgemerkt dat zij de laatste twee jaar in een 
studentenflat woont op de campus van de universiteit. 
Dat betekent enerzijds een grote tijdsbesparing, maar 
tegelijkertijd ook een post van grotere onkosten.  
Ondanks herhaalde pogingen heeft zij nooit een 
studiebeurs gekregen. De kosten worden gedragen 
door U, onze goedwillende donateurs uit Nederland. 
 
Amélia is een geweldige doorzetster. Haar motto 
tijdens haar revalidatie-periode en daarna tijdens haar 
studie is altijd geweest: "waar een wil is, is een weg". 
 
Uiteraard zullen wij u middels deze nieuwsbrief op de 
hoogte houden van de verdere gang van zaken t.a.v. 
het afstuderen van Amélia. 
 

4. Financiën:  
 

Ieder kwartaal ontvangt Pater André onze bijdrage en 
hij is zeer blij met dit continue inkomen waarop hij  kan 
rekenen i.v.m. zijn budgettering. In 2013 is dit bedrag, 
evenals in 2012,  €20 000 en in de laatste 
bestuursvergadering heeft het Stichtingsbestuur 
besloten om ook voor 2014 dit bedrag ter beschikking 
van Pater André te stellen. Weliswaar is de prognose 
voor het in 2013 te ontvangen bedrag aan donaties 
lager zodat het verschil uit de opgebouwde reserves 
moet komen. Daar heb je die immers voor.  
Het spreekt vanzelf dat wij rekenen op uw gulle steun! 
 
 
 

5. 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  
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”. !  
 
Omdat onze Stichting ANBI geregistreerd is zijn 
periodieke giften fiscaal het meest aantrekkelijk. 
Desgewenst zal Sjef van Zon u dat nader toelichten  
(e-mail: sjef39@gmail.com of tel. 0653401365). 
 
 
 

6. Tenslotte 
Wij wensen U van harte een heel fijne Kersttijd, een 
heel goede jaarwisseling en  een goed en gezond 
nieuwjaar.  
 
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    06-53401365 
Niek Rader    070 5177728 
Jan van Mil        06-21692967 
Matthijs Theunissen  024 3976344 
Theo van de Kerkhof 055 3556474 
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http://www.mutanyanaweru.nl/

