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Nieuwsbrief van Mutanyana Weru, 
      Voorjaar 2013. 

 
1. Algemeen 

Onze voorzitter, Sjef van Zon, schreef in April het 
volgende: Na een (te)) lange tijd van radiostilte nu toch 
een reactie van uit Maputo. 
“De communicatie met mij en Pater André waren de 
afgelopen maanden nagenoeg nul. Zo miniem dat ik 
me zorgen ging maken over de toestand in Maputo en 
de situatie met mijn broer Andre. 
Via externe kanalen vernam ik echter dat problemen 
daar niet bekend waren. Via een Skype-verbinding 
kreeg ik verbinding met Pater André, zij het dat hij mij 
kon horen maar zijn microfoon werkte niet. Achteraf 
bleek dat ik  een telefoonverbinding met een toestel in 
de parochiekerk had. 
Pater André had echter mijn oproep begrepen en 
vanmorgen was er gelukkig een mail. 
Hopelijk is de verbindingsmogelijkheid weer gauw op 
orde en kan er meer nieuws uit Maputo verwacht 
worden. Wel kondigde Pater André aan in Mei/Juni 
naar Nederland te komen, wat inmiddels gebeurd is. 
Het bestuur heeft hem uitgebreid kunnen spreken toen 
Pater André aanwezig was bij de bestuursvergadering 
op 4 juni j.l.  
 
Heel recent was er voor de 2de keer Skype contact 
met Pater André. Sinds de wateroverlast in en rondom 
Maputo is er veel dat niet werkt. Via de provider en op 
de pastorie zijn continu lastige en schijnbaar moeilijk 
op te lossen problemen geweest. Lastig maar dat is de 
werkelijkheid. 
 
In het laatste contact hoorde ik het volgende: 
Pater André zijn gezondheid is goed. Naast wat 
verkoudheden vanwege wisselvallige temperaturen 
etc. is er geen vuiltje aan de lucht. Wel hebben de 
zware regenval rond de jaarwisseling voor grote 
schade en ongemak gezorgd. Allereerst meer dan 100 
doden en daarnaast is veel schade toegebracht aan 
de gewassen op zijn landerijen. Vooral de maniok, 
bonen en zoete aardappelen zijn nagenoeg geheel 
verloren geraakt door eerst in het najaar ( daar zomer) 
te verdrogen en vervolgens te veel water door 
overstroming en later verrottingen. Op dit moment ruim 
3 maanden na de overstromingen leven nog veel 
mensen in tenten omdat de beloofde regeringssteun 
achterblijft. 
Politiek neemt de strijd tussen de regeringspartijen     
(Frelimo en Renamo) toe en daardoor ook de 
instabiliteit. De corruptie wordt alleen maar groter en 
groter. De werkeloosheid neemt toe zodat momenteel 
vooral de jeugd van 15 tot 20 jaar en de vrouwen 
getroffen worden. Daarnaast wordt in vele gevallen 

maar 50 % van het zgn. vastgestelde minimum loon 
betaald. 
Buitenlandse groot investeerders krijgen, veelal via 
manipulaties, de energie en andere delfstoffen in 
handen. Al met al aan de basis van de gemeenschap 
geen vooruitgang eerder achteruitgang. 

 
Van de door Pater André geschetste problemen over 
wateroverlast en politieke instabiliteit krijgen wij in 
Nederland nauwelijks iets mee via de media. 
Een zoektocht op internet levert al snel antwoorden. 
Toets bij Google maar eens in: Mozambique, 
watersnood en er komt een grote keuze aan artikelen 
hierover zoals ook b.v.: 
(http://www.hln.be/hln/nl/9080/Wateroverlast/article/det
ail/1571133/2013/01/30/Minstens-70-doden-door-
regenval-Mozambique.dhtml) 
Op de site www.afrikanieuws.nl (en dan zoeken op 
Mozambique) is te lezen hoe land wordt verdeeld aan 
Chinese en Braziliaanse bedrijven en hoe de lokale 

boeren hiervan de dupe 
worden.  
Info over politieke situatie 
vindt u o.a. op de site  
http://www.pambazuka.org/
en/category/comment/8696
2 waar zelfs over een 
nieuwe oorlog wordt 
gesproken. 
 
 

De landerijen: 
De waarde van landerijen met tuinbouw komen steeds 
beter tot uiting in het integratieproces. Niet zozeer in 
direct rendement maar veel meer in het gevoel van 
eigenwaarde en de groei naar zelfstandigheid en 
minder afhankelijkheid van de associatie in oprichting. 
Ondanks tegenslagen door minder goede 
weersomstandigheden tijdens de teelt en soms 
tegenvallende opbrengstprijzen na de oogst is men 
gemotiveerd om door te gaan. Te meer omdat er ook 
goed voedsel voor eigen gebruik overblijft. Voor de 
toekomst is het daarom zeer gewenst, zo niet 
onontbeerlijk, om hier mee door te gaan. 
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Prioriteiten: 
Uit het financieel jaarverslag over 2012 kan men zien 
dat het geld is te besteden over steeds meer mensen. 
Vooral voor noodhulp en AIDS slachtoffers komen 
steeds meer personen om hulp aankloppen. Echter 
aan het zgn. oormerkgeld, wat door donateurs wordt 
bepaald, wordt prioriteit gegeven aan de gestelde 
doelen. 
 
 

2. Financiën:  
Ieder kwartaal ontvangt Pater André onze bijdrage en 
hij is zeer blij met dit continue inkomen waarop hij op 
kan rekenen i.v.m. zijn budgettering. In 2012 was dit 
bedrag, zoals afgesproken, €20 000. 
Omdat ook daar recessie is, doen wij wederom een 
beroep op u om samen met ons een extra inspanning 
te leveren, zodat we Pater André en zijn vrijwilligers  
ondersteuning kunnen blijven geven; de 
gehandicapten en zieken toch minimale hulp geboden 
kan worden en de jonge kinderen aan basisonderwijs 
kunnen blijven deelnemen. 
 

3.     Schenkingen en Legaten 
Wij zijn een kleine Stichting met als hoofddoel: Pater 
André van Zon financieel ondersteunen in zijn werk 
met gehandicapten in Maputo – Mozambique. Wij  
vragen u middels deze nieuwsbrief om uw financiële 
steun.  Wees er van verzekerd dat al uw gedoneerde 
gelden Pater André ten goede komen en er niets “aan 
de strijkstok blijft hangen”. ! 
 
Weet dat de periodieke giften fiscaal het meest 
aantrekkelijk zijn. Desgewenst zal Sjef van Zon u dat 
nader toelichten (tel. 0492 321626). 
 

4. Familie Hereniging 
Wij als stichting vragen ons wel eens af wat is nu het 
resultaat van de financiële ondersteuningen van onze 
donateurs aan Mutanyana Weru in Mozambique. 
Hieronder één van de redenen waarbij wij als 
donateurs de voorzienigheid en Pater Andre de tijd 
moeten gunnen om dit resultaat te kunnen bereiken. 
Pater  André vertelde ons het volgende verhaal: 
 
Martinho: 3 Juli 2005 werd in Centrum Muntanyana 
Weru een baby opgenomen, 4 dagen oud, kind van 
een mentaal ernstig gestoorde moeder (20 jaar); vader 
van het kind onbekend. De moeder woonde in bij een 
tante. Toen de baby geboren werd bleek de moeder 
niet in staat haar kind te verzorgen. Drie buurvrouwen 
kwamen met moeder en kind naar het centrum op 
zoek naar hulp. De baby werd toevertrouwd aan de 
zorgen van Adélia Manjate (35 jaar), moeder van twee 
kinderen. In het kader van het re integratieproject is 
Adélia in 2009 verhuisd naar Bobole-Marracutene. 

Haar kinderen, en sinds 2012 ook haar pleegkind 
Martinho, gaan daar naar school. In 
September vorig jaar hoorde de grootvader van 
Martinho dat één van zijn zonen ergens een kind 
moest hebben. Na veel zoeken vond hij zijn kleinkind 
in Bobole. Enkele bezoeken over en weer maakten 
Martinho vertrouwd met zijn grootvader en verdere 
familie. Zo is hij, na 7,5 jaar, in januari van dit jaar, 
dankzij grootvader, in de familie van zijn vader 
opgenomen. Zijn moeder was intussen al in 2010 
overleden. 
 
Pater André vertelde nog een soortgelijk  verhaal, dat 
wij u tegoed houden voor de najaars nieuwbrief en 
hopelijk met wat nieuwe foto’s. 
 

5. Tenslotte 
Wij wensen U van harte heel goede zomer .  
 
Dank voor uw ondersteuning. 

 
Postadres:  
Stichting Mutanyana Weru 
Molenstraat 11  2242 HT Wassenaar 
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Stichting Mutanyana Weru 
ABN-Amro 57.09.72.345 
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www.mutanyanaweru.nl 
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Sjef van Zon    0492 321626 
Niek Rader    070 5177728 
Jan van Mil        06-21692967 
Matthijs Theunissen  024 3976344 
Theo van de Kerkhof 055 3556474 
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