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Nieuwsbrief  Mutanyana Weru, 
      Najaar 2017. 

 
 

1. Algemene situatie in Maputo 

Op 1 jan. 2018 bereikt Pater André de leeftijd van 80 

jaar!!!  

Het bestuur van onze Stichting feliciteert hem van 

harte met het bereiken van deze mijlpaal en wenst 

hem nog vele jaren in goede gezondheid toe.  

 

Deze gevorderde leeftijd is al 

enige tijd de reden van 

discussies binnen het 

bestuur én met Pater André 

zelf: hoe nu verder te gaan 

met het project in Mozambique. Naarstig wordt naar 

opvolging gezocht en ook is besloten om in ieder 

geval het re-integratie project voorrang te geven en 

voor de zwaar gehandicapten, die niet zonder 

blijvende hulp kunnen, een oplossing te zoeken.  

Pater André is inmiddels ook doordrongen van deze 

noodzaak en schrijft hierover zelf: 

 

De regering heeft deze week bekend gemaakt dat, 
hangende het onderzoek naar schulden en corruptie, 
noch dit jaar noch volgend jaar aan de aflossing van 
die schuld begonnen wordt. Zodoende loopt die  
schuld  en de rente van die schuld steeds verder op. 
Daarom wordt voorzien dat 2018 voor Mozambique 
en zijn bewoners een nog moeilijker crisisjaar zal 
worden dan 2017, met nog hoger oplopende prijzen 
en nog grotere werkeloosheid en steeds toenemende 
armoede. Geen positieve vooruitzichten dus voor de 
naaste toekomst en mogelijk zelfs voor heel wat 
jaren.  Niet zo'n beste vooruitzichten ook voor mijn 
mensen, die grotendeels behoren tot de allerarmste 
laag van de bevolking. 
Misschien zal je denken, hoe kun je plannen maken 
over afbouwen van hulp in zo'n hopeloze situatie. 
Eenvoudig is dat zeker niet, maar ik denk toch 
noodzakelijk. Uitstel zou voor velen levensgevaarlijk 
zijn. Hoe dan ook moeten zij op zo kort mogelijke 
termijn zoveel mogelijk voor zichzelf verantwoordelijk 
worden gesteld. Ook in een crisissituatie, ervan 
bewust zijn dat er na mij geen andere helpende hand 
klaar zal staan om bij te springen. Voor de zwaarst 
gehandicapten binnen de groep zal er een speciale 

opvang gezocht moeten worden in één van 
bestaande sociale instellingen. Alle anderen moeten 
leren op te komen voor zichzelf, of alleenstaand of in 
familieverband. Wie geen betaald werk kan vinden, 
zal zich moeten toeleggen op tuinbouw voor 

levensonderhoud en de overproductie om te 
verhandelen voor de aankoop van verschillende 
noodzakelijke dingen. 
Voorlopig tot zo ver.   
 

 

2. Adventsactie Sacramentskerk Nijmegen 

In de Sacramentskerk te Nijmegen wordt wederom 

een Adventsactie gehouden met als doel om het werk 

van ‘onze’ Pater André van Zon te ondersteunen. 

Ook vorig jaar 

heeft deze actie 

plaatsgevonden 

en met een 

overweldigend 

succes. In hun 

interne 

contactblad voor 

de maand December schrijven ze het volgende: 

 

Adventsactie  

Deze is ook dit jaar weer bestemd voor Pater André 

van Zon sss om zijn werk in Maputo, Mozambique, 

voort te zetten. Pater André van Zon, lid van de 

Congregatie van het H. Sacrament, is al vele jaren 

met hart en ziel verbonden aan de straatarme 

mensen in Mozambique. Daar lukt het hem, met hulp 

van de plaatselijke bevolking, iets van een 

menswaardig bestaan op te bouwen voor een groot 

aantal gehandicapten, kinderen en jongvolwassenen 

die zonder de steun van pater André geen enkele 

kans maken.  

  

De Stichting Mutanyana Weru  zorgt dat de gelden 

rechtstreeks terecht komen bij Pater André van Zon en 

daardoor blijft er niets aan de strijkstok hangen. Dat is 

heel belangrijk. Uw gift wordt goed besteed!!!  De 

doelstelling van de stichting is om de continuïteit van 

het werk van de organisatie "Mutanyana Weru" in 

Maputo, Mozambique te ondersteunen.  

  

Dit geldt eveneens voor de nevenprojecten:  

 - Noodhulp en 

Preventie  

- Rehabilitatie en 

Re-integratie 

 - Studiehulp 

kansarme kinderen 

 - Hulp aan Aids 
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slachtoffers.  

Bent u geïnteresseerd dan kunt  u ook rondkijken op de 

website: www.mutanyanaweru.nl 

 

3. Financiën   

De financiële situatie van André wordt steeds nijpender; 
het aantal vaste financiers van zijn werk wordt minder 
en onze Stichting is nu de belangrijkste financier. 
(Voorheen waren wij één van meerdere financiers). 
Pater André is hiervoor gewaarschuwd en heeft dit ook 
zelf zien aankomen. Het is voor hem dus de tering naar 
de nering zetten. Deze vermindering van inkomsten is 
al een paar jaar aan de gang en het valt niet mee voor 
hem omdat hij hiermee zijn vertrouwelingen in de steek 
denkt te laten. Toch is het de realiteit! 
Vreemd is het dus niet dat er bij onze penningmeester 
een noodoproep kwam van Pater André met het 
verzoek voor een extra bijdrage om de ergste nood te 
kunnen oplossen.  
Gelukkig genoeg laten onze vaste donoren ons niet in 
de steek en kon het bestuur in juli een extra bedrag aan 
hem overmaken van €5000,00 Ook mochten wij een 
paar z.g. geoormerkte (bedragen met een speciaal 
aangegeven bestemming) ontvangen ter waarde van 
€4020,00 en ook die zijn direct naar Mozambique 
overgemaakt. 
Ook de (rest)donatie van €1200,00 uit de Adventsactie 
2016 van de Sacramentskerk te Nijmegen mag in dit 
kader niet onvermeld blijven. 
Gelukkig was er een geweldig geslaagde actie in 2016 
en begin 2017 in de Sint Petrusparochie die, met de 
nagekomen donaties, bijna € 15 000 opbracht zodat de 
financiële status van onze Stichting dit jaar met enige 
reserve zal worden afgesloten. 

 

Op bezoek bij zijn beschermelingen     
 

 

 

Mede door de financiële vooruitzichten voor het 
komend jaar heeft het bestuur besloten om begin 
december nog een extra bedrag over te maken van      
€ 4000,00, en onze  vaste bijdrage voor 2018  aan 
Pater André te verhogen van € 17 500,00 naar               
€ 20 000,00 

Dank, dank, duizendmaal dank dat u ons hiervoor de 

mogelijkheid heeft geboden. 

 

En natuurlijk bedanken wij al die mensen voor hun 

financiële bijdrage aan onze Stichting, en dus aan 

Pater André. U maakt dit allemaal mogelijk! 

 

Mogen wij op een extra gift rekenen? 

 

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 gelukkig 2018 

 

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 

 

* * * * *

 

http://www.mutanyanaweru.nl/

