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Nieuwsbrief  Mutanyana Weru, 
      Najaar 2021. 

 
 

1. Algemene situatie in Maputo 

 

Op internet troffen wij het hieronder geplaatste 
bericht aan. De stad die erin genoemd wordt, 
Palma, ligt helemaal in het noordoosten van 
Mozambique tegen de grens van Tanzania. De 
afstand van Palma tot Maputo, waar Pater André 
verblijft, is weliswaar meer dan 1000km. maar 
het probleem in het noorden heeft zijn weerslag 
op heel het land. Hieronder het bericht van  
22 november 2021: 
 
Het leger van Mozambique zegt dat het sinds 
maandag de controle terug heeft in de plaats 
Palma, een belangrijk gasknooppunt in het land. 
Jihadisten van Islamitische Staat waren de stad 
op 24 maart binnengevallen, toen energiebedrijf 
Total had aangekondigd de gaswinning in het 
gebied te hervatten. Volgens een woordvoerder 
van het Mozambikaanse leger zijn bij de 
bevrijding veel militanten gedood.  

 
"Er zijn veel mensen omgekomen en de 
infrastructuur is verwoest, maar de inwoners zijn 
weer veilig", aldus het leger. Officiële cijfers over 
slachtoffers zijn er nog niet, maar er zijn naar 
schatting tientallen mensen om het leven 
gekomen. Volgens de regering wordt buiten de 
stad nog steeds gevochten. 
De gaswinning in het noorden is erg belangrijk 
voor de economie van het Afrikaanse land. Er 
lopen momenteel verschillende projecten, die bij 
elkaar meer dan 60 miljard dollar (50 miljard 
euro) waard zijn, een ongekend hoog bedrag 
aan investeringen voor een Afrikaanse 
economie. 
 

 
 

2. Situatie Pater André 
 

De voorzitter van onze Stichting dhr. Sjef van 
Zon,  heeft ca. 1 keer per maand Skype contact 
met zijn broer, Pater André, en wordt zo 
regelmatig op de hoogte gehouden. 
De situatie in Maputo/Mozambique is niet goed 
zoals we hierboven hebben gelezen, maar door 
Corona is er extra veel werkeloosheid ontstaan 
en gaan regelmatig bedrijven failliet. Een 
financiële ondersteuning vanuit de overheid, 
zoals wij die kennen, is er niet. 
Hieronder een grafiek van de 
Coronabesmettingen t/m 21 november 2022 
Tot die datum waren er 151488 besmettingen 
waarvan er 1936 zijn overleden. 

 
En door deze situatie met Covid is hij erg aan 
huis gebonden en beperkt in zijn activiteiten. Wel 
blijft hij zijn werk doen voor het bisdom.  

Pater André had nogal 
wat problemen met het 
incasseren van het door 
ons gestuurde geld. Wij 
laten hem dit altijd per e-
mail weten zodat hij 
precies weet hoe zijn 
financiën er voor staan. 
Toch gaf het bij de bank 
iedere keer weer 
problemen waardoor hij 
soms meerdere keren 
moest langskomen om 
zijn geld te krijgen. 

Sinds kort haalt hij zijn geld bij het hoofdkantoor 
van de bank en niet meer bij het filiaal. En 
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gelukkig zijn hiermee alle problemen met het 
innen van geld nu opgelost. 
 
Het stuk landbouwgrond, dat een zeer belangrijk 
onderdeel van het landbouwproject is, is 
behoorlijk verwaarloosd en door iemand (een 
plaatselijke commissie?) toegewezen aan een 
ex-beschermeling. Uiteraard is Pater André het 
hiermee helemaal niet eens, protesteert, maar 
kan door de Corona reisbeperking nauwelijks 
actie ondernemen. Een drietal vrouwelijke 
beschermelingen zal er de komende tijd namens 
hem heen gaan en zijn rechten verdedigen.  
Dré verwacht de helft van zijn oude terrein weer 
spoedig terug te krijgen, maar wil op geen 
enkele manier hiervoor betalen (hij vreest een 
soort chantage). 
 

3. Financiën 
 

Onze Stichting doneert maandelijks € 2000,00 
aan Pater André. Voorheen ging hij altijd naar 
zijn beschermelingen toe om ze de financiële 
ondersteuning te brengen en om dan 
tegelijkertijd op de hoogte te blijven van hun 
omstandigheden en noden. En om zo ook, waar 
nodig, raad en advies te kunnen geven. 
Nu komen zijn beschermelingen hun 
maandelijkse geldelijke steun bij hem aan de 
deur afhalen. Zij vertellen dan over hun situatie 
maar Pater André kan dit vanwege de Corona 
beperkingen nauwelijks controleren en vind dit 
zelf zeer onbevredigend. 
En… als zijn maandelijks budget op is dan kan 
hij niets meer voor zijn beschermelingen doen; 
zij moeten hieraan wennen en zich aanpassen 
aan de omstandigheden.  
Wel houdt hij nog wat geld achter de hand voor 
bijzondere noodgevallen. 
 
Pater André heeft ons voorgesteld om, indien 
mogelijk, door te gaan met het doneren van  
€ 2000/mnd. Zijn bestedingspatroon is hierop 
afgestemd. 
Besloten wordt dat wij aan dit verzoek kunnen 
en willen voldoen ook in het geval dat we wat 
minder donaties binnenkrijgen in de toekomst.  
Voor 2022 wordt onze donatie dus 12 x  
€ 2000,00 = € 24 000,00 
 
 
 

 
 
 

4. Tenslotte 
Wij wensen U heel fijne Kerstdagen en een  
goed en gezond 2022. 
 
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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