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Nieuwsbrief  Mutanyana Weru, 
      Voorjaar  2015. 

 
Hierbij weer onze nieuwsbrief met informatie over het 
project in Mozambique, dat onder de bezielende 
leiding van Pater André van Zon staat. 
 

1. Situatie voorjaar 2015 
Er is weinig nieuws te meldden vanuit Maputo. De 
situatie in Mozambique is niet rooskleurig en 
verbeteringen in de leefsituatie voor de inwoners is 
nog ver weg. Begrijpelijk is dat ook de situatie van de 
groep vertrouwelingen van pater André hier ook onder 
te lijden hebben. Temeer omdat de donaties dit jaar 
sterk zijn achtergebleven. Vermeldingswaardig is dat 
de eigen tuinderij in 2014 voor het eerst een positief 
resultaat laat zien. De gezamenlijke inspanningen van 
de vrouwen van het project een hebben een winst 
opgeleverd van €156. Niet veel zult u denken, maar u 
dient zich te realiseren dat de diverse families zich van  
het geoogste hebben kunnen voeden. Niet alleen 
verdienen ze zo hun eigen kostje, maar hierdoor stijgt 
ook hun eigenwaarde! 
Dit stimuleert ze ook weer hiermee verder door te 
gaan. 
De geïnteresseerden onder u kunnen op de website : 
www.mutanyanaweru.nl bij het jaarverslag 2014 een 
uitgebreid overzicht vinden van de donaties en de 
bestedingen van pater André in dat jaar.   
 

2. Financiën  
In 2014 heeft onze Stichting weer de afgesproken   
€20 000 kunnen overmaken aan Pater André in 
Maputo. Extra inkomsten waren er ook, en wel: 
In Brakkestein bij  Nijmegen is eind vorig jaar een  
Advents actie georganiseerd  door de 
Geloofsgemeenschap van de Sacramentskerk aldaar. 
Deze geweldig geslaagde actie bracht maar  liefst 
€7000 op. Dit geld was bestemd voor een bepaald 
doel (geoormerkt) en is door ons in januari aan Pater 
André overgemaakt. Behalve dit bedrag waren er nog 
2 extra ‘geoormerkte’ donaties van totaal €2250. Ook 
dit bedrag is aan Pater André overgemaakt. Deze 
extra giften kwamen op een moment dat de financiële 
zorgen Pater André tot de lippen waren gestegen. nl. 
één van de vaste donateurs was niet in de 
gelegenheid om dezelfde financiële steun te kunnen 
continueren. Pater André had echter wel  rekening 
gehouden met deze inkomsten en zat daardoor eind 
van het jaar met een groot financieel gat, dat gelukkig 
door de bovengenoemde extra inkomsten gedicht kon 
worden. Omdat nog niet zeker is dat deze donor dit 
jaar wel weer gaat betalen heeft Pater André zijn 
budgettering compleet aan moeten passen. Voor 2015 
hadden we al het bedrag van €20 000 toegezegd, 
waarvan de eerste termijn inmiddels is overgemaakt.  

Een overzicht van donaties tot eind Mei 2015 heeft het 
bestuur gesterkt in diens wens om ook volgend jaar 
Pater André (voorlopig) weer met het bedrag van        
€ 20000 te ondersteunen. De definitieve beslissing 
hierover wordt in November a.s. genomen.  
Uw gift blijft dus van harte welkom, ook al is die nog zo 
klein. 
 
 Mogen we 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. Feest  

Dit jaar is Pater André 50 jaar priester en dit lustrum 
zal worden gevierd op de 3

e
. zondag in Augustus 2015 

(16 augustus 2015) en u bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn.  
Het programma is als volgt: 
Om 10.00 uur begint de feestelijke mis in de kerk te 
Venhorst. Aansluitend is een receptie in het 
Gemeenschapshuis en dit feest gaat tot ca. 13.30 uur  
duren. 
Ook zal het Gilde, waarvan broer Sjef voorzitter is, 
medewerking verlenen aan het gebeuren. 
 

4. Overzicht van het werk van Pater André 
Pater André van Zon woont al vele jaren in 
Mozambique, een van de armste landen ter wereld, 
dat tot 1992 gebukt ging onder een langdurige 
burgeroorlog. 
 Het idee om een opvangcentrum voor gehandicapte 
vrouwen en kinderen op te richten is voortgekomen uit 
zijn frequente bezoeken aan het Centraal Ziekenhuis 
van de hoofdstad Maputo. Daarbij werd hij dagelijks 
geconfronteerd met slachtoffers van ernstige ziekte, 
ondervoeding, 
mishandeling, de oorlog 
(denk aan slachtoffers 
van mijnenvelden) en 
verkeersongelukken. 
 Hij trof daar bovendien 
veel kinderen aan die 
geen familie meer 
hadden of die door hun 
familie in de steek 
waren gelaten.  In de 
jaren 1991-1993 
realiseerde hij een 
eenvoudige 
noodopvang.  De steeds 
toenemende vraag 
maakte echter 
uitbreiding van de 
opvang wenselijk.                       Pater André in 1995 
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 In 1993 kwamen gelden beschikbaar, waardoor in 
uitbreiding kon worden voorzien. In 1994-1995 werd 
een permanent opvangcentrum gebouwd aan de rand 
van de stad Maputo. In december 1995 namen de 
bewoners hun intrek in dit nieuwe Centrum. 
 Vijf jaar later (in december 1999) had het centrum al 
55 bewoners. Sindsdien is het aantal bewoners van 
het Centrum verder toegenomen tot ongeveer 70 in 
2003. Dit aantal groeide tot circa 90 vrouwen en 
kinderen begin 2008.             
Hiermee zat het centrum aan zijn maximale capaciteit. 
Al vanaf het jaar 2000 werd gedacht aan re-integratie.  
 
Aangezien pater André van Zon langzaam maar zeker 
ouder werd en niet kon rekenen op opvolging vanuit 
zijn eigen congregatie, begon hij uit te kijken naar 
mogelijkheden om de continuïteit van het centrum te 
waarborgen. Positief werd in 2007 gereageerd door de 
Braziliaanse Paters Orionieten, een van oorsprong 
Italiaanse Congregatie, gespecialiseerd in de opvang 
van weeskinderen.  
 
In overleg en met goedkeuring van de aartsbisschop 
van Maputo, zijn deze contacten in de loop van 2007 
en 2008 uitgebouwd en hebben geleid tot een 
definitieve overname van het Centrum door de 
Orionieten op 30 september 2008. 
 
De Orionieten hebben te kennen gegeven het 
Centrum zelfstandig te willen voortzetten zonder hulp 
en steun van pater André en de organisatie 
Mutanyana Weru. Onmiddellijk na de overname werd 
begonnen met een verbouwing en aanpassing van het 
Centrum waardoor een versnelde re-integratie van de 
bewoners noodzakelijk was.  
  
De overgang van het Centrum heeft de nodige voeten 
in de aarde gehad aan inspanning, tijd en geld voor 
Pater André en andere betrokkenen.  
Met medewerking van stevige extra donaties uit 
Nederland en België en met grote inzet van Pater 
André en de bewoners zelf is dit uiteindelijk prima uit 
de verf gekomen. Niet onvermeld mag blijven dat de 
Congregatie van Pater André, de Congregatie van het 
Heilig Sacrament, in Nederland via de Missieprocuur 
en in België via CENA, en daarbij ook nog in 
Nederland de Stichting "Wilde Ganzen" en de Stichting 
"Mutanyana Weru", de hoofdsponsors waren waardoor 
deze operatie kon worden uitgevoerd. Ook werd de 
bouw van een hut gefinancierd door het Missie-
comitée “Boekel- Venhorst” eind 2010.  
 
 Het re-integratie project werd door al deze 
ontwikkelingen het nieuwe hoofdproject zoals in het 
hoofdstuk "Onze Missie" beschreven is. 

Voor dit project zijn stukken grond aangekocht en 
hierop zijn woningen gebouwd voor de nieuwe 
bewoners. Ook kreeg de organisatie beschikking over 
een paar grotere stukken grond, die in cultuur worden 
gebracht en waarvan de opbrengsten geleidelijk aan 
de buitenlandse subsidies moeten gaan vervangen. 
Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de verzelfstandiging van deze groep mensen en dus 
ook aan de re-integratie in de lokale Mozambicaanse 
maatschappij.  

 

 
 
                                  Pater André in 2011 
 

Uitgebreide informatie en de huidige stand van zaken 
kunt u lezen in de nieuwsbrieven die de Stichting 
regelmatig uitbrengt en op de website plaatst. 
 

5. Tenslotte 
Wij wensen U van harte een heel goede zomer en 
vakantie toe. 
 
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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