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Nieuwsbrief  Mutanyana Weru, 
      najaar 2018. 

 
 

1. Algemene situatie in Maputo 

In Mozambique was Heineken deze zomer in het 

nieuws getuige onderstaand bericht van de website 

NU.nl: “Heineken stopt voorlopig met het inzetten van 

'promotiedames' in Mozambique. Onderzoek wijst uit 

dat de vrouwen die daar bier aan de man hebben 

gebracht, met seksueel wangedrag te maken hebben 

gekregen”. Bij ons project in Maputo was Heineken 

ook nieuws omdat 8 jongens van het project een 

voorlopig aanbod voor een baan  kregen van de 

biergigant. Hopelijk pakt het allemaal goed uit.  

Op de website: www.allafrica.com/mozambique  kunt 

u nieuws lezen over 

Mozambique zoals 

b.v. een artikel over 

de nieuwe en langste 

hangbrug van Afrika 

die gebouwd is door 

Chinezen en het 

belang hiervan voor het land. Het ziet er mooi uit 

maar ook hier geldt: de rijken worden rijker en de 

armen armer! En voor deze laatste mensen is Pater 

André er. 

Met Pater André gaat alles naar omstandigheden 

goed. Hij heeft nog steeds 160 ‘beschermelingen’ 

onder zijn hoede. Hij doet heel veel moeite om te 

proberen een aantal zwaar gehandicapten onder te 

brengen bij lokale sociale instanties. Helaas krijgt hij 

steeds maar weer ‘nee’ te horen met argumenten als: 

geen plaats of mogelijkheid of 

geld. Zijn broer, Sjef, heeft 

inmiddels vanuit ons land de PC 

en e-mail  van de pater op orde 

gekregen,  waardoor de 

communicatie nu een stuk beter 

verloopt. Hopelijk blijven de 

telecom operators doen wat ze 

beloven: een goede verbinding 

waarborgen. Sjef heeft ook de financiële gegevens 

over 2017 doorgekregen en werkt dit verder uit. 

hieronder leest u een beknopte samenvatting. 

 

2. Financiën   

De belangrijkste uitgaven in 2017 van het project van 

Pater André zijn als volgt: 

- vervoerskosten voor onderwijs       €     800 

- studie en scholing (voornamelijk MBO)   €  7 450     

- voeding                                                   € 30 000   

- huisvesting                   €  2 370    
- communicatie                   €     264   
- bank kosten                                             €     800                                                                                                                                     
- diversen                    €     650 

- gezondheidszorg                  €  2 879 

- energie                   €  1 983 

 

Een simpele berekening laat zien dat € 30 000 voor 

voeding (wat heel veel lijkt) per persoon per dag 

neerkomt op ongeveer € 0,50 per dag!! Geen vetpot 

dus!! 

De inkomsten in 2017 waren € 47 600  

Een optelling van de kosten leert dat alle inkomsten 

worden uitgegeven. Van deze inkomsten was onze 

Stichting verantwoordelijk voor het bedrag van              

€ 20 000.  

Het overige deel van de inkomsten bestaat uit bedragen 

die door goede gevers direct aan Pater André worden 

overgemaakt en ook door z.g. geoormerkte giften. Dit 

zijn giften die worden gegeven met een vaste 

bestemming zoals onderwijs, gezondheidszorg etc. 

Wanneer de Stichting dit soort bedragen ontvangt wordt 

Pater André hiervan direct op de hoogte gesteld en kan 

hij erover beschikken wanneer dit hem uitkomt en het 

gebruiken voor het aangegeven doel. Deze 

geoormerkte bedragen staan dus los van de bijdrage 

van onze Stichting. 

Niet onvermeld mag blijven de (jaarlijkse) gift van het 

Belgische CENA van € 10 000. 

 

In de recente vergadering van het Stichtingsbestuur is 

besloten om, gezien de financiële nood bij Pater André, 

onze jaarlijkse bijdrage te verhogen naar € 30 000 en te 

betalen in 12 maandelijkse gedeeltes van € 2500 (de 

betaling voorheen was 1x per kwartaal). Op die manier 

hopen we dat de financiële tekorten niet erg  oplopen 

en het voor Pater André overzichtelijker wordt. 

 Ook is er direct door onze penningmeester een bedrag 

van € 5000 overgemaakt om de zeer acute financiële 

nood te lenigen. 

De financiële verantwoording voor dit lopende jaar 

wordt in het voorjaar van 2019 gepubliceerd.   

 

Er is momenteel voldoende financiële reserve maar  U 

begrijpt dat de verhoging  van € 30 000  een aanslag is 

op onze reserves en uw bijdrage extra hard nodig is. 

http://www.allafrica.com/mozambique
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De beschermelingen kunnen eigen inkomsten 

genereren door deel te nemen aan het 

landbouwproject. Hiervoor zijn akkers weer 

beschikbaar en er wordt naarstig gezocht naar iemand 

die dit zou kunnen regelen en begeleiden. Denk hierbij 

b.v. aan het transport van de vrouwen naar- en van de 

akkers. Zonder transport moeten de vrouwen eerst met 

de bus en dan nog eens 5 km. te voet (en later weer 

terug) en dat bij die temperaturen! 

 

Natuurlijk bedanken wij alle mensen voor hun 

financiële bijdrage aan onze Stichting, en dus aan 

Pater André.  

 

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.   

 

        3. Privacy Statement 

Eerder dit jaar kwam een nieuwe Europese wet: de 

AVG- Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Onze Stichting werkt hiervoor een protocol uit met 

daarin beschreven hoe onze handelwijze is m.b.t. de 

privacy en hoe wij omgaan met gegevens van 

donateurs. Dit protocol kunt u opvragen ter inzage. 

Op onze website zal bovendien hierover een 

statement komen zodat het voor eenieder duidelijk 

zal zijn. 

 

 

4. Tenslotte 

Wij wensen U heel fijne Kerstdagen en een heel 

voorspoedig nieuwjaar. 

 

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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