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Nieuwsbrief  Mutanyana Weru, 
      Voorjaar 2018. 

 
 

1. Algemene situatie in Maputo 

In onze vorige nieuwsbrief 

(najaar 2017) schreven we: 

“De regering heeft deze 

week bekend gemaakt dat, 

hangende het onderzoek 

naar schulden en corruptie, 

noch dit jaar noch volgend jaar aan de aflossing van 

die schuld begonnen wordt. Zodoende loopt die  

schuld  en de rente van die schuld steeds verder op. 

Daarom wordt voorzien dat 2018 voor Mozambique 

en zijn bewoners een nog moeilijker crisisjaar zal 

worden dan 2017, met nog hoger oplopende prijzen 

en nog grotere werkeloosheid en steeds toenemende 

armoede”.  

Pater André was in mei j.l. op bezoek in ons land en 

tijdens een gesprek met het bestuur van onze 

stichting vertelde hij dat wat vorig jaar voorzien is en 

hierboven geschreven staat, nu werkelijkheid is. 

Geen goed nieuws dus. 

Wel goed nieuws is dat het weer tot op heden geen 

grote extremen heeft gekend zoals overtollige of te 

weinig regen en geen grote hitte/droogte. Hierdoor 

kan het landbouwproject betere resultaten gaan 

opleveren. 

 

Behalve over de algemene situatie heeft het bestuur  

met Pater André gesproken over de voortgang van 

het project op langere termijn. Op opvolging van zijn 

werk vanuit Nederland of Mozambique hoeft hij niet te 

rekenen- er zijn geen gegadigden die het 

kunnen/willen overnemen. 

Daarom zijn met Pater André zaken besproken zoals 

noodzakelijke financiën, prioriteiten, communicatie, 

landbouw project, etc. en plannen gemaakt om de 

voortgang te garanderen.  

 

Pater André heeft in Maputo verantwoording voor: 

120 volwassenen, bestaande uit 20 mannen 

(waarvan 5 gehandicapt) en 100 vrouwen (waarvan 5 

invalide). Deze mannen en vrouwen hebben ook nog 

eens 120 kinderen waaronder 45 kleuters die nog niet 

naar school gaan; de overige kinderen volgen lager- 

en middelbaar onderwijs. 

De kinderen mogen alleen lessen volgen wanneer ze 

de voorgeschreven uniformen hebben, wat een zeer 

grote financiële belasting is.  

5 kinderen en 15 ouderen zijn bovendien zero positief 

en hebben medicijnen nodig. 

 

Behalve alle zakelijke zaken vertelde Pater André 

verhalen die je versteld doen staan. B.v. een meisje 

van 6 jaar was ziek en ging naar de dokter. Deze 

onderzocht haar en stuurde haar terug met 

medicijnen. ’s Middags verslechterde haar situatie 

zodanig dat Pater André besloot naar het centrale 

ziekenhuis te gaan. Ook hier werd ze onderzocht en 

moest ze opgenomen worden. Eind van de middag 

deed onze Pater navraag bij het ziekenhuis naar haar 

toestand maar zij was er niet; na lang zoeken bleek 

zij te zijn overleden!!  

Wat schrijnend verhaal!  

 

2. Financiën   

In 2017 heeft onze Stichting de afgesproken €17 500 

naar het project in Maputo overgemaakt. Bovendien zijn 

er nog 2 extra stortingen geweest voor noodhulp voor 

een totaal van €9000 Ook heeft onze Stichting extra 

‘geoormerkte’ bedragen ontvangen voor specifieke 

doelen en ook deze bedragen zijn overgemaakt 

(waarde €5820,00) In dit bedrag is ook de opbrengst 

van de adventsactie 2016 in Brakkenstein (€1200) 

Om een goed inzicht te krijgen in de financiën van onze 

Stichting voegen wij het financieel jaarverslag 2017 bij. 

 

Dank, dank, duizendmaal dank dat u ons hiervoor de 

mogelijkheid heeft geboden. 

 

En natuurlijk bedanken wij al die mensen voor hun 

financiële bijdrage aan onze Stichting, en dus aan 

Pater André. U maakt dit allemaal mogelijk! 

 

Mogen wij 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. Bezoek Pauline Kuijpers 

Pauline Kuijpers heeft recent een bezoek gebracht 

aan Maputo en was ook bij Pater André. Zij schreef 

hierover het volgende: 

 



 2 

Inmiddels weer terug in het koude Nederland probeer 

ik je de situatie in Mozambique te beschrijven. 

We zijn met Dré op pad geweest en het is overal 

bittere armoede. Het is niet met woorden uit te 

drukken, je moet het met eigen ogen zien. Op de 

foto's zie je mensen die blind, gehandicapt, verlamd 

als gevolg van een landmijn zijn. 20 jaar al ligt de 

vrouw op "bed" kan niet lopen en heeft de zorg voor 4 

kinderen die niet eens van haar zijn. Een blinde 

vrouw leeft in 'n kippenhok, een andere kan alleen 

lopen op haar knieën.  

Als je de "behuizing" ziet zou je willen dat je ze mee 

kon nemen naar ons rijke land, waar zorg is voor de 

gehandicapten, fatsoenlijke toiletten en douches. 

Daar is alles zo vies en primitief! Erg triest. De 

kinderen hebben kleertjes aan met gaten, scheuren, 

zelden een onderbroek! Een keer per dag een 

"maaltijd", geen variatie. Altijd maïspap en rijst. Ok, 

fruit in overvloed maar daar red je het ook niet mee. 

Vaak moeten ze kilometers lopen om water te halen, 

en dan weer terug. De bijdrage die ze van Dré krijgen 

is 'n druppel op de gloeiende plaat. 

Maar als je niets hebt dan is alles welkom, hoe klein 

de gift ook is. Zelf heb ik kleding en schoenen 

gegeven aan  een vrouw van de parochie van Hub. 

Ze had geen schoenen, geloof me ik heb nog nooit 

iemand zo blij gezien.   

Onderweg naar Bebole brak het noodweer los, de 

straten blank, het strandzand waaide op de weg en 

dan moet je er niet aan denken hoe het er in de 

"huisjes" aan toe gaat. Dit heb ik nog nooit 

meegemaakt. Verschrikkelijk, en je kunt niks doen. 

Het is nu de 3e keer dat ik in Mozambique was, maar 

elke keer is het weer emotioneel. Een regelrechte 

cultuurshock! 

Ik hoop dat ik je voldoende geïnformeerd heb. Als je 

nog vragen zou hebben hoor ik het graag. 

Vriendelijke groeten, Pauline Kuijpers. 

 

4. Tenslotte 

Wij wensen U een heel goede zomer en fijne 

vakantietijd. 

 

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/


 3 

 


