
 1 

Nieuwsbrief  Mutanyana Weru, 
      Voorjaar 2016. 

 
 

1. Algemene situatie in Maputo 
Uit een telefoongesprek op 31 december 2015, met 
zijn broer Sjef van Zon, laat 
Pater André het volgende 
weten: 
Het gaat niet goed met de 

Mozambikaanse economie. 

Daarom stond de Metical al 

lang onder zware druk. 

Deze begon in steeds 

sneller tempo te devalueren. Begin december  

ging de devaluatie over de 30% (vanaf begin dit jaar). 

De regering probeert prijsstijgingen tegen te houden 

tot na de feestdagen, maar dat lukt niet helemaal.  

Bovendien werken de weergoden tegen. In de ruim 

drie maanden dat ik weer hier ben heeft het geen tien 

millimeter geregend. Half december liep de 

temperatuur enkele keren op tot veertig graden en 

daarboven (40, 42 en nog eens 40 graden). Vanwege 

de grote droogte dreigt er hongersnood, vooral in het 

zuiden van Mozambique. 

Men verwacht dat 2016 een moeilijk jaar gaat worden 

voor veel mensen. 

Ik heb onze mensen hier al aangekondigd  dat 2016  

een jaar wordt van bestedingsbeperking en 

overlevingsstrategie.  Met jullie hulp valt het dan 

misschien achteraf toch nog een beetje mee. 

 

2. Droogte 

Pater André noemde hierboven al de grote droogte 

van toen. Intussen is het alleen maar erger 

geworden. Organisaties als Rode Kruis, Oxfam 

Novib, Plan Ned. luiden allemaal de noodklok 

(Google maar eens: droogte in Mozambique). 

De grote droogte wordt veroorzaakt door het 

natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de 

aarde. Waterbronnen drogen op, oogsten mislukken 

waardoor de voedselprijzen stijgen en de honger 

alleen maar toeneemt. 

Eind februari 2016 meldde Pater André: 

De huidige temperaturen lopen de laatste dagen op 

tot bijna 45 graden. De duiven vallen letterlijk van hun 

stokje evenals de kippen. Direct slachten is de enige 

remedie om nog iets over te houden. 

Daarnaast heeft een zeer ernstige droogteperiode 

over de laatste 4 maanden, de najaar productie van 

landbouwgewassen nagenoeg volledig verwoest. 

De regering is zich aan het voorbereiden op een 

naderende hongersnood in grote delen van het land. 

Het landbouwproject van Mutanyana Weru heeft 

hierdoor ook een bijna volledige 2e misoogst 

opgelopen.  

 

U begrijpt: extra financiële steun is dus hard nodig om 

Pater André en zijn vertrouwelingen deze zware 

periode te helpen doorstaan!! 

 

3. Onderwijs 
Het is niet alleen maar kommer en kwel want Pater 

André meldde ook de volgende positieve zaken: 

‘De blinde Amelia heeft november jl. licentiaat (wat wij 

Bachelor noemen) sociologie gehaald. Carlos, half 

wees, heeft eind vorig 

jaar de lagere 

landbouwschool 

afgemaakt en probeert 

nu een plaats te krijgen 

op de middelbare 

landbouwschool. En 

Telma, al bijna twintig 

jaar verlamd, heeft de 

middelbare school eind 

vorig jaar afgemaakt en 

wil nu psychologie gaan 

studeren op de 

universiteit. Een 

weldoener heeft      2007:Telma bij haar ‘loopfiets’ 

beloofd dat te bekostigen, maar ik moet in haar 

levensonderhoud voorzien.  

Voor 2016 is  al bij  voorbaat geïnvesteerd in 

onderwijs in de vorm van schooluniformen, schoeisel, 

leermiddelen en schoolgeld voor de personen die 

lager onderwijs genieten. Daarnaast is er 

ondersteuning voor de 3 hierboven genoemde 

personen met vervolg onderwijs. 2 op universitair 

niveau nl. de zwaar verlamde Telma en de blinde 

Amelia. Carlos, een jongen van 18 jaar, start met een 

landbouwopleiding. 

Voor de optimisten met een grenzeloze volharding en 

motivatie zowaar gunstige perspectieven in een 

zwaar op de proef gestelde Mozambikaanse 

samenleving.’  
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4. Financiën         

Onze Stichting heeft in 2015 wederom de 

afgesproken €  20 000 aan Pater André overgemaakt.  

Gegevens over inkomsten etc. van onze Stichting 

vindt u in bijgevoegd overzicht. 

Ook voor het project in Mozambique is weer een 

exploitatie overzicht gemaakt en ook dat is ter 

informatie bijgevoegd. 

U kunt hierin o.a. zien dat het geld gebruikt is voor 

ondersteuning van 160 vrouwen en kinderen. 

Ook blijkt dat het landbouwproject een verlies had 

van € 120 waarbij opgemerkt moet worden dat van de 

opbrengsten (oogst) een aanzienlijk deel  voor 

eigengebruik was voor de huishoudens die meedoen 

aan het project. 

Gezien het lager te verwachten bedrag aan donatie 

inkomsten is voor 2016 met Pater André afgesproken  

dat wij een bedrag van € 17 500 aan hem zullen 

overmaken. De donatie inkomsten tot op heden 

bevestigen deze verwachting. 

Hopelijk kunnen we dit alsnog aanpassen wanneer 

de inkomsten situatie dit toelaat. 

 

Op 13 mei 2016 was er nogmaals telefonisch contact 

met Pater André: 

De gezondheid met Pater André en zijn 

beschermelingen is normaal en goed.  

Pater André heeft aan het begin van het jaar aan zijn 

beschermelingen aangegeven dat er wellicht in 2016 

bezuinigd moet gaan worden. Aangezien de kosten 

van levensonderhoud blijven stijgen wordt het almaar 

moeilijker. Voordelig is dat de donaties in Euro of 

Dollars komen en de Metical ( de lokale munt ) sterk 

devalueert; hierdoor heeft Pater André meer Meticals 

te besteden. Helaas wegen deze wisselkoers 

voordelen niet op tegen de stijging van de prijzen 

voor levensonderhoud. Door de financiële 

beperkingen komen de onderlinge verhoudingen van 

zijn beschermelingen soms wat onder druk. 

Daarnaast is de maandenlange droogte de oorzaak 

dat de voorjaars oogst over geheel Mozambique 

grotendeels verloren is geraakt en waarbij vooral het 

zuidelijkste deel van Mozambique het zwaarst 

getroffen wordt door die droogte. 

Hongersnood dreigt in grote delen van Mozambique. 

De binnengekomen gelden/donaties worden door de 

bank soms pas enkele weken later overgeschreven 

op de rekening van Pater André. Dit is dit jaar 

tweemaal voorgekomen en alertheid is gewenst.  

 

Om de beschreven problemen het hoofd te bieden 

stuurt de penningmeester van onze Stichting nu per 

e-mail een melding van de betaling en ook nog een 

kopie van het bankafschrift. Hopelijk lost dit wat op! 

 

Mogen we op een extra gift rekenen om de gevolgen 

van de droogte te kunnen bestrijden? 

 

Weet dat wij een ANBI erkende Stichting zijn en dat 

derhalve uw giften kunnen worden afgetrokken bij de 

Inkomsten Belastingen.  

 

5. Tenslotte 

Wij wensen U van harte een heel goede zomer met 

mooi weer en fijne vakantie. 

 

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 

 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mutanyanaweru.nl/
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Financieel jaarverslag Stichting Mutanyana Weru 2015

31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011

ACTIVA 
bankrek. 570972345 6.108,54 6.446,52 1.824,17 7.086,43 1.054,66               

spaarrek. 570973759 21.409,72 23.444,53 25.680,11 23.685,99 29.565,06             

reserve/voorschot volgend jaar 4.375,00 5.000,00 5.000,00 4.375,00 5.000,00               

totaal 31.893,26 34.891,05 32.504,28 35.147,42 35.619,72             

============ ============ ============ ============ ============

PASSIVA 
Vermogen 28.123,26 27.891,05 32.504,28 35.147,42 35.619,72             

reservering adv.acties Brakkestein 3.770,00 7.000,00 ============ ============ ============

31.893,26 34.891,05

============ ============

Lasten jaar 2015 jaar 2014 jaar 2013 jaar 2012 jaar 2011

Kamer v. Kooph. 0,00 0,00 0,00 24,08 26,64                     

bankkosten 282,58 254,87 202,26 99,94 97,60

Website 60,50

Overdracht Mutanyana Weru:

jaarlijkse volgens begroting 20.000,00 20.000,00 20.000,00             20.000,00              22.500,00             

Specifieke overdrachten:

Geoormerkete giften 1.000,00 2.250,00

Jubileumgiften 11.000,00

Adventsactie Brakkestein 2014 7.000,00

Totaal 39.343,08 20.254,87 20.202,26             20.124,02              22.624,24             

============ ============ ============ ============ ============

Baten 

reguliere donaties 20.360,10 15.277,22 17.065,00 19.180,79 18.865,40

Jubileumgiften 11.000,00

specifieke bestemde  donaties 1.000,00 2.250,00

adventsacties Brakkestein 3.770,00 7.000,00

rente 215,19 364,42 494,12 470,93 655,64

totaal 36.345,29 24.891,64 17.559,12             19.651,72              19.521,04             

============ ============ ============ ============ ============  
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 Jaarstukken Mutanyana Weru  
 
 Exploitatie Overzicht Mutanyana Weru - 
Boekjaar 2015 

Koers 1 Euro= 46.2 Metical ( gemiddelde over 2015) 

Reserve 2014 
Rest Saldo Exploitatie 2014 197€  
Beginsaldo 1-1-2015 197€  
INKOMSTEN 

Donaties rechtstreeks via Missieprocuur 500€  
Donatie M-C Boekel-Venhorst ( via St.Mut.Weru) 1.000€  
Adventsactie Brakkenstein ( via St. Mut.Weru) 7.000€  
België- Cena 10.000€  
St.Mutanyana Weru 20.000€  
Besteed deel 1e Voorschot 2015 in 2014 
St.Mutanyana Weru 

1.000-€  

Donatie 50 jr-Priesterjubileum 11.762€  
Totaal inkomsten 49.262€  
Totale inkomsten + Beginsaldo 49.459€  
UITGAVEN 
A: Hoofdproject : Rehabilitatie en Re-integratie 

Aflossing Renteloze Lening 2014 1.382€  
222 Personele kosten € 0 

223 Huisvestingskosten € 1.029 

224 Voeding € 28.687 

225 Energie € 1.833 

226 Bewassing(vervallen) € 0 

227 Vervoerskosten € 256 

228 Gezondheid & Hygiëne € 2.428 

229 Persoonlijke kosten € 285 

230 Studie & Vorming € 6.144 

231 Communicatiekosten € 268 

243 Begrafeniskosten € 75 

244 A Bankkosten € 912 

244 B Diversen € 354 

Totalen                              43.653€  
B: Nevenproject 1: Noodhulp en 

Preventie. 
1.508€  

C: Nevenproject 2: Hulp Aids-
slachtoffers 

1.815€  

D: Nevenproject 3: Hulp 
ondervoede, verlaten kinderen  

1.637€  

E: Nevenproject 4: Tuinderij (Invest: 

590- opbrengst 470 verlies 120)* 

120€  

Totale kosten 48.733€  
Restsaldo Exploitatie 2015 726€  
Toelichting: 
1 De bestedingen onder A,B en C zijn ten goede gekomen aan ruim 160 personen  
2 * Onder E: In het resultaat van dit onderdeel zij opgemerkt dat een behoorlijk deel  
van de landbouwgewassen in natura gebruikt zijn voor de huishoudens in project A. 

Opgemaakt, 31 mei 2016 volgens gegevens van Ptr.André van Zon 

 


