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Nieuwsbrief  Mutanyana Weru, 
      Voorjaar 2017. 

 
 

1. Algemene situatie in Maputo 

. 

Het land rolt van het ene 

in het andere probleem. 

En bij dit alles speelt 

corruptie een belangrijke 

rol. Pater André meldde 

dat de overheid de 

grootste moeite heeft om de schulden af te betalen. 

Een voorbeeld hiervan is te vinden op de news site: 

www.allafrica.com/mozambique. Het blijkt dat 

bedrijven leningen zijn aangegaan voor het bedrag 

van $2 biljoen en dit met een twijfelachtige 

overheidsgarantie. Een later bericht meldt dat de 

overheid heeft besloten dit bedrag als staatsschuld te 

beschouwen en hier kan de bevolking dus voor 

opdraaien. Wat leven we in Nederland dan toch in 

een heerlijk land als je dit leest! 

Ons bestuurslid Matthijs Theunissen is op bezoek 

geweest in Mozambique en heeft ook Pater André 

ontmoet. Zijn verslag vindt u hieronder aan. 

Hij trof Pater André ziek aan met heftige malaria 

aanvallen. In al de jaren dat Pater André in 

Mozambique verblijft is dit de 2
e
. keer en we hopen 

dat hij er geen nadelige gevolgen aan overhoudt. Hij 

is door die aanval ook 10kg. afgevallen maar dat 

komt wel weer goed.  

Het project in Maputo ondersteunde ook in 2016 weer 

160 personen en het meeste geld wordt door Pater 

André gebuikt voor onderwijs en voeding. Een 

uitgebreide verslaggeving is op te vragen bij onze 

secretaris. 

 

2. Verslag Matthijs Theunissen 

Afgelopen winter was ik in Mozambique en heb pater 

André meerdere keren bezocht. Wij zijn al 28 jaar 

bevriend. Vóór Kerst was pater André bezorgd en 

druk in de weer om geld van de  bank los te krijgen. 

Het geld was vanuit Nederland tijdig overgemaakt, 

echter de bankbureaucratie in Mozambique zorgde 

voor flink wat stress om benodigde uitgaven te 

kunnen doen. 

Op zijn verjaardag, 1 januari, werd pater André 

geveld door malaria, gepaard gaande met koorts, 

duizelingen en gebrek aan eetlust. Het herstel duurde 

een drietal weken.  

Daarna hebben we zijn geliefde buitenpost Bobole 

bezocht. Het was een hartelijk weerzien met de 

bewoners. De aanvankelijke hutten van stro en 

zinken platen zijn inmiddels vervangen door stenen 

huisjes, een goede verbetering. Het landbouwproject 

is wat in het slop geraakt door misoogsten, de toch 

grote afstand tussen de akkers en de huisjes, gebrek 

aan landbouwervaring en profiteurs van de kwetsbare 

vrouwen en kinderen. Pater André kan hier door 

teruglopende financiële bronnen en gebrek aan 

transport maar ook door leeftijd en gezondheid niet 

meer wekelijks een oogje in het zeil houden. 

Tijdens mijn bezoek had ik graag het functioneren 

van de communicatiemiddelen van pater André willen 

bekijken. Mede door gebrek aan transport, andere 

programma’s, ziekte en onvoorziene omstandigheden 

is dat er helaas niet van gekomen. We weten 

allemaal dat het 

hart van pater 

André ligt bij 

mensen in 

armoede of met 

beperkingen en 

niet bij computers 

en modems. 

 

3. Financiën         

Onze Stichting heeft in 2016 de afgesproken € 17500 

aan Pater André overgemaakt en met hem is 

afgesproken ook in 2017  weer eenzelfde bedrag 

over te maken.  De tot op heden (eind mei 2017) 

ontvangen donaties bedragen ca. € 15 000 wat een 

zeer mooi resultaat is! In dit bedrag zijn ook de 

http://www.allafrica.com/mozambique
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opbrengsten (ca. €8 000) verwerkt van de 

Adventsactie gehouden bij de St.Petrus Parochie te 

Uden (Boekel-Odiliapeel-Uden-Venhorst-Volkel en 

Zeeland). Voorwaar een geweldig resultaat!  

Omdat de gelden via het kerkbestuur ontvangen zijn 

kennen wij niet de namen en adressen van al die 

goede en gulle gevers. Wij bedanken allen van 

ganser harte en verzoeken diegenen die dat willen 

hun e-mail adres aan ons door te geven zodat wij ze 

de nieuwsbrief kunnen toezenden. 

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u ook het financieel 

verslag van onze penningmeester. U vindt hierin de 

activa en passiva en daaronder de lasten en baten.  

 

En natuurlijk bedanken wij al die mensen voor hun 

financiële bijdrage aan onze Stichting, en dus aan 

Pater André, leveren. U maakt dit allemaal mogelijk! 

 

Dank, dank, duizendmaal dank hiervoor.  

 

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.  

      Pad naar de akkers van het landbouwproject 

 

 

 

 

 

 

4. Tenslotte 

Wij wensen U van harte een heel goede zomer en 

een 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  2016 
StichtingMutanyana Weru        
  31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 

ACTIVA        

bankrek. 570972345  7.193,48 6.108,54 6.446,52 

spaarrek. 570973759  22.637,78 21.409,72 23.444,53 

voorschot volgend jaar 4.375,00 4.375,00 5.000,00 

totaal  34.206,26 31.893,26 34.891,05 

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

        

PASSIVA        

Vermogen  32.581,26 28.123,26 27.891,05 

reserveringen bijzondere giften 1.625,00 3.770,00 7.000,00 

  34.206,26 31.893,26 34.891,05 

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

        

        

Lasten  jaar 2016 jaar 2015 jaar 2014 

        

bankkosten  242,76 282,58 254,87 

Website 60,50 60,50   

Overdracht Mutanyana Weru:       

jaarlijkse volgens begroting 17.500,00 20.000,00 20.000,00 

Specifieke overdrachten:       

MC Boekel-Venhorst 1.000,00 1.000,00 2.250,00 

Jubileumgiften   11.000,00   

Adventsactie Brakkestein (2015) 3.770,00 7.000,00   

        

Totaal  22.573,26 39.343,08 20.254,87 

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

        

Baten        

donaties  22.133,20 20.360,10 15.277,22 

Jubileumgiften   11.000,00   

specifieke bestemde  donaties  2.625,00 1.000,00 2.250,00 

adventsacties Brakkestein   3.770,00 7.000,00 

        

rente  128,06 215,19 364,42 

        

 totaal   24.886,26 36.345,29 24.891,64 

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

 


