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Nieuwsbrief  Mutanyana Weru, 
      najaar 2020 

 
 

1. Algemene situatie in Maputo                 

Ook het COVID-19 virus heeft in Mozambique 
toegeslagen, alleen lang niet zo sterk als bij ons in 
Nederland en de rest van de wereld.  
De statistieken op internet tonen een maximum 
aantal besmettingen van 305 personen op 29 
september terwijl de trend neergaand is. Het hoogst 
aantal geregistreerde doden was 6 en wel op 11 
november. Als je de COVID statistieken van dit land, 
met iets meer dan 25 mln. inwoners, vergelijkt met 
die in ons land dan komen zij er “ nog goed vanaf”. 
Volgens Pater André kan bij de juistheid van deze 
cijfers een vraagteken worden geplaatst gezien de 
gebrekkige communicatie en administratie in het land.  
Ook vertelde hij dat het Centrale Ziekenhuis in 
Maputo, waaraan hij verbonden is, geen cijfers 
publiceert. 
Maatregelen zoals bij ons zijn ook in Mozambique 
van kracht  (1,5 m. etc.)  maar voor de lokale 
economie is het desastreus. Het openbaar vervoer 
ligt nagenoeg stil waardoor mensen niet of heel 
moeilijk op tijd naar hun werk kunnen. De meeste 
scholen, vooral van het lager onderwijs, zijn gesloten 
vanwege Covid.   
Import van goederen en voedsel ligt nagenoeg stil 
waardoor schaarste en tekorten ontstaan. Ook de 
werkeloosheid heeft grote vormen aangenomen. 
Overheidsregelingen voor financiële  ondersteuning, 
zoals wij die hebben, bestaan niet- er is simpelweg 
geen geld voor.  
De situatie is nijpender dan ooit; aldus Pater André.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

2. Situatie Pater André 

Onze voorzitter Sjef van Zon heeft regelmatig contact 
via Skype met zijn broer 
in Maputo. 
Wat gezondheid betreft 
gaat nog steeds goed 
met hem, al komt hij nog 
maar nauwelijks de deur 
uit en hij dus weinig 
beweging heeft. Alleen 
voor regelmatige bezoek 
aan de bank moet hij 
naar buiten. 
Zijn beschermelingen 
kan hij ook niet meer 
opzoeken. Zij ondergaan 
het virus-pandemie met 
alle voorschriften en 

gevaren gelaten en proberen te overleven. Zij melden 
zich bij Pater André aan de deur voor ondersteuning. 
Dit bestaat voorlopig enkel uit noodhulp bij calamiteiten, 
voedsel en medicijnen. 
 
  

3. Landbouwproject 
De grond van het landbouwproject ligt op ca. 5 km. 
buiten Maputo  en is zeker tijdens het virus slecht te 
bereiken. Toch proberen een aantal vrouwen nog iets 
aan groente te kweken om zo toch wat extra eten te 
hebben.  
Van een gestructureerd plan om het project weer vlot te 
trekken is op dit moment nog geen sprake. 
 
 4. Financiën 

In 2020 heeft onze Stichting onze Pater ondersteund 
met het bedrag van € 3000,- per maand zoals dit vorig 
jaar afgesproken is. En we gaan hiermee ook door in 
het resterend deel van dit jaar.  
Dit betekent dat onze financiële buffer met € 36000 zal 
zijn gedaald aan het eind van 2020. Tot op heden is er 
een bedrag van slechts ca. €10 000 aan donaties 
binnengekomen. Dit is voornamelijk het gevolg van het 
wegvallen van meeste kerkelijke acties in 2020 t.g.v. de 
corona-pandemie. De kerkgemeenschap Brakkenstein 
gaat overigens wel een adventsactie opzetten in 2020. 
De € 60 000 die  we begin dit jaar dus ter beschikking 
hadden (zie de meegestuurde Balans in de vorige 
nieuwsbrief) is aan het eind van 2020 geslonken naar 
ca. € 30000 waardoor we niet meer kunnen doorgaan  
met het overmaken van € 3000/mnd. naar het project. 
We staan dus als bestuur voor een duivels dilemma: 
hoe gaat onze financiële steun eruit zien volgend jaar? 
In onze recente bestuursvergadering hebben we hier 
uitgebreid over gesproken en de diverse opties de 
revue laten passeren. Afgesproken is dat Sjef van Zon 
een aantal opties zal voorleggen aan zijn broer in 
Maputo. 
 

Gezien bovenstaande situatie is uw steun extra 
noodzakelijk om het project te kunnen voortzetten. 
 

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. Vergaderen 

Onze recente vergadering van 13 november jl. 
hebben we wederom gedaan middels Video 
Conferencing. Toch willen we onze volgende 
vergadering in het voorjaar van 2021 weer  ´in 
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levende lijve´ doen bij een van de bestuursleden 
thuis. Alleen echter als de ontwikkelingen van het 
virus dit toelaten. Is dit niet het geval dan gebruiken 
we weer Zoom. 
 

        6. Tenslotte 

Wij wensen U een heel goede kerstdagen en een 
heel voorspoedig 2021 en blijf vooral gezond!!. 
 

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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