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Nieuwsbrief  Mutanyana Weru, 
      najaar 2019 

 
 

1. Algemene situatie in Maputo                 

Bij recente verkiezingen in Mozambique heeft zittend 

President Filipe Nyusi met zijn Frelimo partij 73% van 

de stemmen gehaald en daarmee de absolute 

meerderheid. Renamo was de verliezer. Deze beide 

groeperingen vochten een hevige burgeroorlog uit die 

in 1977 begon. Frelimo werd als anticommunistische 

groepering gesteund door Rhodesie en Zuid Afrika en 

Renamo door de Sovjet Unie. Toen de SU in 1992 uit 

elkaar viel kwamen er vredesonderhandelingen op 

gang die resulteerden in een permanente vrede. 

Of de President een einde kan/zal maken aan 

corruptie en vriendjes politiek is nog maar zeer de 

vraag.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Peerke Donders 

In het magazine PEERKE (jan. 2017) – zie: 

www.peerkedonders.nl- schrijft cabaretier Jörgen 

Raymann het volgende over Peerke Donders: “Stel dat 

je zoiets zou doen: alles achterlaten en vertrekken naar 

de rimboe om je leven te geven voor de verzorging van 

arme, zieke sloebers. Hoe zou je omgeving daarop 

regeren? Je zou absoluut voor gek worden verklaard. 

Onvoorwaardelijke liefde voor je medemens is ver te 

zoeken in deze maatschappij, waarin zorg voor ouderen 

en zieken een puur professionele aangelegenheid is. 

Peerke werd door God geroepen, dat kan niet anders. 

Ik denk dat hij een 

prachtig voorbeeld 

voor ons kan zijn en 

voor de manier 

waarop we met 

elkaar omgaan”. 

 

Bovenstaande uiting 

van waardering zou 

zo maar ook op onze 

Pater André van Zon 

kunnen slaan! 

 

 

 

 

 

 

3. Situatie Pater André 

Onze voorzitter Sjef van Zon heeft een aantal 

telefoongesprekken gehad met zijn broer in Maputo en 

schrijft hierover het volgende: 

Dré maakt het goed maar heeft zijn activiteiten nogal 

wat aangepast aan zijn leeftijd. In grote lijnen houdt hij 

zich als volgt bezig: Naast zijn zondagse parochiële 

ondersteuning is hij druk met de ordening van de 

documenten van het bisschoppelijk archief. Daarnaast 

gaat hij 2 tot 3-maal per week naar het ziekenhuis van 

Maputo om te zien of er met name op de kinderafdeling 

zieken liggen waar geen familie of bekenden op bezoek 

kunnen of willen komen. Kosten buiten de strikte 

medische zorg worden geacht door de familie betaald 

te worden. De verdere kontakten met zijn 

beschermelingen beperken zich steeds meer tot  

overleg. Hij geeft duidelijk aan dat  financiële 

ondersteuning van Pater André af zal nemen en er in 

de naaste toekomst steeds meer op zelfvoorziening en 

onderlinge samenwerking gerekend moet worden. Op 

deze berichten wordt naar Afrikaanse gewoonte nog 

steeds optimistisch gereageerd door betrokkenen. Het 

lijkt er op dat in Mozambique heel sterk geloofd wordt 

in:  Tijd brengt Raad!! 

Op vervanging van Pater André vanuit de Congregatie 

of het Bisdom kan helaas niet gerekend worden. 

 

De beschermelingen 

Er zijn  25 leefgroepen/gezinsverbanden van totaal ca. 

120 personen, waarvan 25 intensief gehandicapten en 

25 minder gehandicapten. De gehandicapten wonen bij 

beschermelingen van Pater André in huisjes met een 

tuintje en kunnen hier zelf  voedsel verbouwen en eigen 

inkomsten genereren door wat er over is te verkopen op 

de markt. Daarbij kloppen met enige regelmaat nog een 

wisselend aantal mensen aan (vooral zieken met HIV) 

om financiële ondersteuning voor b.v.  geneesmiddelen. 

 

Opleidingen: 

Ondersteuning voor opleidingen is nu gericht op primair 

onderwijs. De ondersteuning voor middelbaar en hoger 

onderwijs is op afbouw gericht vanwege de hoge 

kosten. Momenteel zijn er 30 kinderen in het primair 

onderwijs en 15-20 die gedeeltelijk ondersteuning 

ontvangen in het middelbaar en hoger onderwijs. 

 

 

 

 

http://www.peerkedonders.nl-/
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Werkeloosheid: 

De werkeloosheid is zeer groot waardoor juist de 

jongeren het zwaarst getroffen worden. 

Het is zeer frustrerend dat zelfs jongeren met opleiding 

zeer moeilijk aan werk kunnen komen. Begin 2019 zijn  

5 beschermelingen van Pater André,  met een 

middelbare opleiding,  bij een sollicitatie bij de 

Nederlandse firma Heineken afgewezen met de 

waarschijnlijke oorzaak: kinderen van bemiddelde 

ouders hebben betere kruiwagens. 

 

4.  Financiën 

In 2019 ontvangt Pater André onze bijdrage van  

€ 30 000,00 in maandelijkse termijnen. 

Dankzij vaste donaties en een paar onvoorziene giften 

(o.a. een erfenis) is er momenteel voldoende financiële 

reserve. Daarom heeft het bestuur besloten om het te 

betalen bedrag voor 2020 te verhogen naar € 36 000,00 

(€ 3000,00/mnd).  

 

Gelukkig komen er een aantal donaties binnen die voor 

een bepaald doel worden gegeven, b.v. voor onderwijs, 

noodhulp etc. Deze bedragen worden extra en direct 

aan Pater André overgemaakt met vermelding van het 

doel waarvoor het bestemd zijn. 

 

En natuurlijk bedanken wij alle mensen voor hun 

financiële bijdrage aan onze Stichting, en dus aan 

Pater André en zijn beschermelingen.  

 

Mogen wij weer op uw gift rekenen? 

 

Weet dat wij een ANBI erkende Stichting zijn en dat 

derhalve uw giften kunnen worden afgetrokken bij de 

Aangifte Inkomsten Belastingen.   

 

        5. Privacy Statement 

Op onze website is inmiddels een onderdeel gewijd 

aan de vraag hoe wij met uw privacy gegevens 

omgaan. 

 

6. Tenslotte 

Wij wensen U heel fijne Kerstdagen en een heel 

voorspoedig en gezond 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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