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Nieuwsbrief  Mutanyana Weru, 
      Voorjaar 2020 

 
 

1. Algemene situatie in Maputo                 

Ook het COVID-19 virus heeft in Mozambique 
toegeslagen, alleen lang niet zo sterk als bij ons in 
Nederland en de rest van de wereld. Ten tijde van het 
schrijven van deze nieuwsbrief (15 mei 2020) waren 
er ‘slechts’ 119 personen geïnfecteerd en geen 
enkele dode.  Gelukkig maar, want de ramp zou niet 
zijn te overzien met de aantallen zoals bij ons. 
Waarom hier minder besmettingen? Komt het door de 
hogere temperatuur waardoor de besmettingen zich 
moeilijk verspreiden, of de lage bevolkingsdichtheid? 
Wie zal het zeggen. Wel worden ook daar soortgelijke 
maatregelen toegepast als bij ons (1,5 m. etc.)  maar 
voor de lokale economie is het desastreus. Import 
van goederen en voedsel ligt nagenoeg stil waardoor 
schaarste en tekorten ontstaan. 
Allemaal erg ongunstig voor het toch al straatarme 
land.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

2. Situatie Pater André 

De internetcommunicatie 
met Maputo is behoorlijk 
verbeterd waardoor 
regelmatige gesprekken 
via Skype mogelijk waren. 
Ook het op afstand helpen 
met de pc (via het 
programma TeamViewer) 
werkt prima nu. 
In een Skype gesprek 
van onze voorzitter Sjef 
van Zon met zijn broer in 
Maputo vertelde deze dat 
hij zich een paar weken 
geleden niet goed voelde; 
buikklachten en algemene moeheid. Hij is door een arts 
onderzocht en er bleek niets aan de hand te zijn. Toen 
de klachten erger werden is hij weer onderzocht met als 
resultaat: Corona? Hij is per ambulance naar het 
ziekenhuis in Maputo gebracht. Daar werd hij getest op 
het virus, met een negatief resultaat. De toen 
voorgeschreven medicijnen hebben hem er weer 
bovenop geholpen. Ook vanwege zijn leeftijd blijft het 
toch uitkijken voor hem! 
 

 3.      Amalia Tivane 

Over een van de beschermelingen van Pater André, 
Amalia Tivane, schreven we al eerder in de 
nieuwsbrieven en er staat ook een verhaal van haar op 
onze website. Het is het blinde meisje, inmiddels vrouw, 
dat haar middelbare schooldiploma behaalde en daarna 

rechten ging studeren. Praktisch bleek dit heel lastig 
omdat maar heel weinig studie 
materiaal in Braille beschikbaar 
is. Daarom veranderde ze van 
studierichting en is vorig jaar 
afgestudeerd in de sociale 
wetenschappen en ging op zoek 
naar werk, wat heel moeilijk 
was. Dankzij een niet aflatend 
doorzettingsvermogen van 
Amelia en de vasthoudendheid 
en kontakten  van pater Andre’ , 
kreeg zij in december 2019 een aanstelling bij een 
regionale afdeling van de Sociale Dienst van de 
Overheid. De vooruitzichten zijn door de vaste 
aanstelling hoopvol. Alle ontberingen en inspanningen 
gaan nu hun vruchten afwerpen. 
 
 4. Landbouwproject 
Vanaf april 2019 tot eind november was er grote 
droogte in Mozambique. Hierdoor waren de 
opbrengsten van het project zeer laag maar voor eigen 
gebruik was het toch nog de moeite waard. 
Marktverkoop echter was niet mogelijk. 
In december 2019 heeft het behoorlijk geregend 
waardoor de gewassen er goed bij staan en  er hoop is 
op een betere opbrengst. 
Helaas was februari 2020 erg warm. Temperaturen van 
35 tot 37 graden waren geen uitzondering met een 
luchtvochtigheid van 70 - 80%. De mais stond er  
prachtig bij doch is nu wederom verdroogd en wellicht 
niet meer te oogsten. De pinda's hebben gelukkig wat 
meer droogteweerstand. 
 
 5. Werkgelegenheid 
Bierbrouwer Heineken draait  nu een jaar in Maputo. 
Drie vertrouwelingen van Dre' hadden zich aangemeld 
als werknemer. Helaas werden ze alle drie niet 
opgeroepen. 
Mogelijk komen er nieuwe kansen bij een lokale 
brouwerij die momenteel bijna klaar is om op te starten. 
Daar hebben 6 vertrouwelingen van Pater André  zich 
nu aangemeld. De uitslag is nog niet bekend want door 
de Corona crisis is de fabriek nog niet opgestart. 
Hopelijk komt daar spoedig verandering in. 
 
 6. Ondersteuning voor hoger onderwijs? 
Gesproken is met Pater André over de mogelijkheden 
om een 17 jarige meisjes drieling de mogelijkheid te 
geven tot een hogere studie. Zij staan vanaf hun 
geboorte onder de hoede van Pater André en hebben 
meer dan gewone capaciteiten en motivatie om te 
studeren. Onze Stichting steunt onze Pater in zijn 
pogingen om een studieplaats voor hen te vinden.  
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 7. Financiën 

In 2019 heeft het bestuur € 30 000,- overgemaakt in 
maandelijkse bedragen. Los hiervan staan extra giften , 
de zgn. geoormerkte bedragen, die voor een speciaal 
doel bestemd zijn. Tegelijk met het overboeken  stuurt 
onze penningmeester een e-mail naar Pater André om 
dit te melden zodat hij het bewijs heeft dat het geld op 
zijn bankrekening moet staan. Voor 2020 achtte het 
bestuur het verantwoord bovengenoemd te verhogen 
naar € 36 000,- (€ 3000,- p/m). 
Hoe de financiële situatie van onze Stichting in 2019 
was kunt u in onderstaand Financieel Jaarverslag zien. 
U kunt hierin b.v. zien dat, ondanks onze 
overboekingen in 2019 van € 30 000,- , het eindsaldo 
op 31-12-2019 nog ongeveer gelijk is aan het eindsaldo 
van het jaar ervoor. 
Dit is vooral te danken aan alle goede giften dit dat jaar 
binnenkwamen. Hulde daarvoor  en natuurlijk onze 
hartelijke dank!! 
 

Mogen wij weer op uw gift rekenen? 

 

Weet dat wij een ANBI erkende Stichting zijn en dat 

derhalve uw giften kunnen worden afgetrokken bij de 

Aangifte Inkomsten Belastingen.   

 

        8. Vergaderen 

Normaliter vinden de bestuursvergaderingen bij  
toerbeurt plaats bij een van de bestuursleden thuis. 
Gezien de perikelen met het Covid-19 virus en de 
reisbeperkingen is deze maand de vergadering via de 
elektronische snelweg gebeurd, middels  Zoom. Dit 
verliep zo goed dat besloten is de najaarsvergadering 
wederom op deze manier te doen. 
 

        9. Tenslotte 

Wij wensen U een heel goede zomer en blijf vooral 

gezond!!. 

 

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 2019 Stichting Mutanyana Weru 

      

Balans per 31 december 2018     
  31-12-2019 31-12-2018 

ACTIVA      
Saldo bankrek. 570972345  4914,19 5.519,15 

Saldo spaarrek. 570973759  55775,96 55.675,41 

voorschot volgend jaar     

totaal  60690,15 61.194,56 

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

      

PASSIVA      
Kapitaal  60.690,15 61.194,56 

      

  60.690,15 61.194,56 

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

      

Resultatenrekening 2018     

      

Lasten  jaar 2019 jaar 2018 

      

bankkosten  261,00 233,54 

Website 131,89 157,43 

Begrote overdracht Mutanyana Weru 30.000,00 20.000,00 

Extra overdrachten volgens bestuursbesluiten 0,00 7.500,00 

Specifieke overdrachten  5.048,14 4.829,26 

Overdrachten uit legaten/erfdelen  0,00 11.382,88 

      

Totaal  35.441,03 44.103,11 

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

      

Baten      

donaties  29.887,93 29.129,38 

specifieke bestemde  donaties 5.048,14 4.829,26 

legaten/erfdelen 0,00 11.382,88 

rente  0,55 0,41 

      

 totaal   34.936,62 45.341,93 

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

      

Resultaat: -504,41 1.238,82 
      


