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Nieuwsbrief  Mutanyana Weru, 
      Voorjaar 2019 

 
 

1. Algemene situatie in Maputo 

Nell van Eekeren en haar partner Bart Hendrikx 
bezochten Maputo en schreven hierover een verslag 
waarvan hieronder het deel van hun bezoek aan 
Maputo en Pater André. Het geeft een goed beeld 
van de huidige situatie van dit moment: 
 
“Aansluitend aan ons bezoek aan Zuid-Afrika, hebben 
we in november 2018 een bezoek gebracht van een 
week aan Maputo. In de jaren 1981 – 1985 waren we 
daar werkzaam via een uitzending van de Mondlane 
stichting. Nell als docent keramiek op de escola des 
artes visuais en Bart als apotheker deels werkzaam 
in de geneesmiddelen logistiek en deels als docent 
voor de opleiding “tecnicos de farmacia “ We leerden 
in deze periode Andre van Zon kennen en we zagen 
elkaar regelmatig om onder meer de toestand van het 
land te bespreken. 
Bij de eerste indruk van de stad leek er niet veel 
veranderd t.o.v de periode dat wij er woonden. De 
taxichauffeur was niet in staat om ons hotel op de 
grootste boulevard ( Avenida Eduardo Mondlane ) te 
vinden en de huizen en straten zagen er nog steeds 
slecht onderhouden uit. 
Toch ontdekten we na enkele dagen, dat de stad wel 
een ontwikkeling had doorgemaakt. Relatief veel 
nieuwe kantoor gebouwen, nieuwe hotels, horeca 
bedrijven en hele nieuwe woonwijken ten noorden 
van de stad. Een redelijk functionerend openbaar 
vervoer en ook druk auto verkeer. 
Jammer was het om te moeten constateren, dat de 
veiligheidssituatie, zoals in veel Afrikaanse landen, er 
niet beter op is geworden. Om deze reden hebben we 
best veel gebruik moeten maken van taxi’s, omdat 
onbezorgd rondlopen, wandelen toch niet overal aan 
te raden is. 

Bij het bezoek 
aan Andre, 
nog altijd een 
druk en actief 
leven op zijn 
80 jaar, werd 
ons duidelijk, 
dat op gebied 
van onderwijs 

en gezondheidszorg nog veel moet gebeuren 
alvorens van een echte vooruitgang gesproken kan 
worden. Was in “onze“ tijd van de jaren 80 de 
bureaucratie een  probleem, dan is daar de laatste 10 
jaren  geleidelijk aan de corruptie toegenomen ten 
nadelen van de ontwikkeling van de bevolking” 
 

Hun bevindingen worden bevestigd door ons 
bestuurslid Matthijs Theunissen, die vorig jaar ook in 
Mozambique was: “Heel druk verkeer met heel veel 
dure auto’s, maar ook ´rammelbakken´. De kloof 
tussen arm en rijk wordt er alsmaar groter. En dat is 
de groep armen waar Pater André zich al jaren bezig 
houdt. 
Dat het in Afrika niet alleen maar kommer en kwel is 
schreef Afrikakenner Prof. Ton Dietz recent in het 
Algemeen Dagblad. Een slapende reus wordt wakker! 
Al wordt Mozambique niet genoemd bij de landen die 
‘booming’ zijn. Indien gewenst kunt u dit artikel 
opvragen bij onze secretaris. 
 
De orkaan die Mozambique teisterde en ook de zeer 
overvloedige regens hebben Maputo en Pater André 
niet of nauwelijks geraakt: dit speelde zich 600 km. 

noordelijker af. Wel raakt het hem indirect doordat het 

land de klap moet opvangen van de ramp en dit zeker 
ten koste zal gaan van andere zaken.  
 

2. Financiën   

Als bijlage aan deze nieuwsbrief vindt u het financieel 

jaaroverzicht van onze Stichting. Hier kunt zien dat 

onze Stichting in 2018 de afgesproken € 20 000 aan 

Pater André heeft overgemaakt, plus nog eens  

€ 7500 voor noodhulp. Ook hebben wij € 4829,26 

ontvangen van gulle gevers met een specifiek doel: de 

zgn. geoormerkte bedragen. Dit bedrag is ook direct 

aan Pater André overgemaakt met vermelding van het 

doel. 

Uit een erfenis is € 11 382,88 ontvangen en dit bedrag 

kan hij opvragen wanneer dat noodzakelijk is. 

Onze kosten waren beperkt tot website kosten en 

bankkosten voor het overmaken van geld naar 

Mozambique. En we ontvingen zelfs nog € 0.41 aan 

rente! 

Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld maken we dit 

jaar € 30 000 over aan Pater André in maandelijkse 

bedragen. 

Het financieel overzicht van het project in Maputo is in 

concept klaar maar een aantal basis gegevens 

ontbraken nog zoals het juiste aantal 

‘beschermelingen’. Onze voorzitter zorg ervoor dat 

deze gegevens boven tafel komen en het verslag kan 

dan aan de volgende nieuwsbrief worden  toegevoegd. 

 

Er is momenteel voldoende financiële reserve, wat bij 

het bestuur de vraag oproept: moeten we direct meer 

geld overmaken voor de dagelijkse behoeftes om de 

nood te lenigen of reserveren we wat extra voor 
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bijzondere onvoorziene omstandigheden?  

Het bestuur heeft ervoor gekozen om € 30 000 over te 

maken dit jaar met de mogelijkheid om ook nog 

noodhulp te kunnen verlenen. 

 

En natuurlijk bedanken wij alle mensen voor hun 

financiële bijdrage aan onze Stichting, en dus aan 

Pater André en zijn beschermelingen.  

 

Mogen wij op uw gift blijven rekenen? 

 

Weet dat wij een ANBI erkende Stichting zijn en dat 

derhalve uw giften kunnen worden afgetrokken bij de 

Inkomsten Belastingen.   

 

        3. Privacy Statement 

Vorig jaar kwam een nieuwe Europese wet: de AVG- 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Op onze website zal hierover een statement komen 

zodat het voor eenieder duidelijk zal zijn. 

 

4. Tenslotte 

Wij wensen U heel goede zomer en een 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/
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