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Nieuwsbrief  Mutanyana Weru, 
      Najaar 2016. 

 
 

1. Algemene situatie in Maputo 

De communicatie per e-

mail tussen Pater André 

en zijn broer Sjef van Zon 

loopt niet goed. Het 

probleem is de 

onbetrouwbaarheid van 

de verbinding via internet. 

Ook de recent meegekregen laptop werkt hierdoor 

niet goed. Ineens kwamen er medio november een 

paar mailtjes van Pater André binnen waarin hij 

aangaf dat alles goed gaat met hem en het project. 

 

Eén van onze bestuursleden gaat in dec./jan. naar 

Maputo en zal ook op bezoek gaan bij Pater André. 

Hij gaat bij hem poolshoogte nemen over de lopende 

projecten en brengt hopelijk foto’s mee voor de 

nieuwsbrief. Hij gaat ook onderzoeken waarom de 

verbinding via internet zo slecht is en zal, waar 

mogelijk, verbeteringen aanbrengen. 

 

Er komen nieuwe verkiezingen waardoor de situatie 

in Mozambique zeer onrustig is. De oppositie heeft 

zich verstopt, bang als ze zijn opgepakt te worden. In 

Maputo is het nog rustig maar buiten de stad kan 

alleen gereisd worden onder begeleiding van 

militairen. 

 

Ondanks dat onze minister Ploumen de geldstroom 

naar Mozambique heeft stopgezet is er ook goed 

nieuws voor het land.  

En wel:  

Een consortium geleid door het Nederlandse advies- 

en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV gaat aan 

de slag met een groot project in Mozambique dat 

ervoor moet zorgen dat de voedselproductie in het 

Afrikaanse land stijgt.  

Dit project wordt gefinancierd door de Wereldbank, zo 

werd vrijdag (18/11) bekend. Het consortium gaat een 

irrigatiesysteem ontwikkelen en aanleggen voor 3000 

hectare rijstveld in het centrale deel van 

Mozambique. 

 

 

 

2. Droogte 

Nieuwsberichten spreken van de ergste droogte in 

Oost Afrika sinds 35 jaar. Op de site van het Rode 

Kruis staat:  

Het natuurfenomeen “El Niño” veroorzaakt extreme 

droogte en opwarming van de aarde in veel 

Afrikaanse landen. Waterbronnen drogen op, oogsten 

mislukken waardoor de voedselprijzen stijgen en de 

honger alleen maar toeneemt. 

Als we niets doen dreigt er hongersnood voor 42 

miljoen mensen in Oost Afrika.  Zij hebben dringend 

noodhulp nodig, zoals voedsel, water en medicijnen.”  

Bovenstaande berichten stonden medio November 

op de nieuws sites op  het internet. Nu, eind 

November, staat er dat er honderden doden zijn in 

Malawi en Mozambique als gevolg van langdurige en 

zeer heftige tropische regens! Ze krijgen het wel weer 

voor hun kiezen met dit alles of niets weer. 

 

U begrijpt: extra financiële steun is dus hard nodig om 

Pater André en zijn vertrouwelingen deze zware 

periode te helpen doorstaan!! 

 

 

3. Financiën         

Onze Stichting heeft in 2016 de afgesproken € 17500 

aan Pater André overgemaakt.  Betalingen lopen 

goed en volgens plan. 

De tot op heden ontvangen donaties rechtvaardigen 

het besluit om ook volgend jaar weer € 17500,- naar 

het project van Pater André over te maken. 

 

Donaties aan onze Stichting bestaan uit: 

- Vaste donaties en 

- Variërende donaties 

 

De vaste donaties komen van donateurs die 

maandelijks of jaarlijks een vast bedrag overmaken. 

Vanuit het oogpunt van de Stichting gezien is dit een 

prima situatie omdat we gewoon op deze inkomsten 

kunnen rekenen. Vermeldenswaardig zijn de 

regelmatig terugkerende giften van het Belgische 

CENA, van de Stichting Ontwikkelings Samenwerking 

St. Anthonis (OSSA) en van de Stichting Missie & 

Ontwikkeling in Boekel. 

 

De meeste van de donaties aan onze Stichting vallen 

echter onder de categorie: variërend. Meestal gaat 

het om kleine bedragen, maar er zijn ook donaties bij 
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van grotere bedragen. Zo kregen wij 2 jaar geleden 

een aanzienlijk bedrag  van het Commijs Fonds en 

ook waren er de Advent actie en de Vastenaktie in 

Nijmegen. Zeer recent ontvingen wij een donatie van 

€2700 van de Wereldwinkel in Zetten; deze is 

opgeheven en de overgebleven gelden werden onder 

4 goede doelen Stichtingen verdeeld, waaronder 

Mutanyana Weru. 

Onlangs ontvingen wij de zeer gewaardeerde 

toezegging dat de komende Adventsactie en de 

Vastenactie 2017 van de St Petrusparochie Uden      

(met de daarbij behorende kerkdorpen Volkel, 

Zeeland, Odiliapeel, Boekel en Venhorst) ten goede 

zullen komen voor het project van Pater Andre’. 

 

En natuurlijk mogen wij niet al die mensen vergeten 

die toch ook op min of meer regelmatige basis hun 

financiële bijdrage aan onze Stichting, en dus aan 

Pater André, leveren. 

 

Dank, dank, duizendmaal dank hiervoor.  

 

Mogen we op een extra gift rekenen om de gevolgen 

van de droogte te kunnen bestrijden? 

 

Weet dat wij een ANBI erkende Stichting zijn en dat 

derhalve uw giften kunnen worden afgetrokken bij de 

Inkomsten Belastingen.  

 

 

4. Tenslotte 

Wij wensen U van harte fijne kerstdagen en een heel 

goed en gezond 2017. 

 

Dank voor uw ondersteuning!!! 

 

 

 

 

 

Postadres:  

Stichting Mutanyana Weru 

Molenstraat 11  2242 HT Wassenaar 

 

Bankrekening: 

Stichting Mutanyana Weru 

IBAN:    NL32ABNA0570972345 

Zijp 9  5428GZ 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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