
 1 

Nieuwsbrief  Mutanyana Weru, 
      Voorjaar 2021. 

 
 

1. Algemene situatie in Maputo 

Wij kregen het Engelstalig artikel:  IN EEN 

OOGOPSLAG van de Onderzoeksdienst van het 

Europees Parlement toegestuurd met hieronder een 

vertaling van het gedeelte dat de huidige situatie in 

Mozambique goed weergeeft. Het hele artikel vindt u 

op internet:  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATA

G/2021/689376/EPRS_ATA(2021)689376_EN.pdf 

 

“De economie van Mozambique kreeg een 
verlammende klap met de uitbarsting van een enorm 
schuldenschandaal in 2016. Tussen 2013 en 2014 
hadden drie staatsbedrijven leningen ter waarde van 
meer dan US $ 2 miljard, als externe schuld gedekt 
door overheidsgaranties (gelijk aan ongeveer 13% 
van het bnp) . 
Meer dan de helft van deze schuld werd niet 
openbaar gemaakt en, in schending van de 
grondwet, bleef het zelfs onbekend voor het 
parlement. Corrupte ambtenaren sluisden veel geld 
weg. Dit had grote gevolgen voor de regeringspartij. 
Toen de omvang van de fraude werd ontdekt,  
bevroren het IMF en andere donoren, waaronder de 
EU, directe begrotingssteun aan de overheid.  
De inflatie steeg en de groei van het bnp, die 
sindsdien 2001 zweefde rond 7% per jaar, werd de 
komende jaren gehalveerd. De coronavirus-crisis 
duwde de bnp-groei negatief, op -0,5% in 2020. 
Vandaag de dag kampt het land met een enorme 
schuld en ernstige betalingsbalansmoeilijkheden. Het 
vestigt al zijn hoop op economisch herstel in de 
exploitatie van onlangs ontdekte enorme gasvelden  
voor de kust van Cabo Delgado. Deze gasvelden 
hebben aanzienlijk buitenlandse investeringen 
aangetrokken: de grootste op het Afrikaanse 
continent, met het Franse Total en Italiaanse Eni, als  
belanghebbers in de drie grote gaswinningsprojecten. 
Mozambique wordt ook blootgesteld aan 
natuurrampen, die recentelijk de landbouwproductie 
hebben verwoest- een essentieel onderdeel van de 
economie, vooral in de meer afgelegen gebieden. 
Cabo Delgado, in het noorden, was een van de 
provincies die het hardst getroffen werd door zowel 
de tropische cycloon Kenneth in april 2019, als de 
overstromingen van december 2019 - januari 2020 . 
Deze vernietigde gewassen en infrastructuur, 
duizenden mensen raakten ontheemd en 
veroorzaakten een cholera-uitbraak in de provincie. 
De voedselonzekerheid in de provincie was in 2020 
ook ernstig door de gevolgen van de Corona 
pandemie.” 

Deze situatie heeft tot gevolg gehad dat 500 000 
vluchtelingen hun heil zochten in buurlanden en in 
het zuiden van Mozambique. Mede hierdoor namen 
ook problemen als armoede en werkeloosheid ook in 
het zuiden toe. En dit zijn dus de omstandigheden 
waarin onze Pater André zijn beschermelingen helpt. 
 

2. Situatie Pater André  
 

 

 
 

 
Gelukkig is de gezondheid van Pater André nog 
steeds goed en is, dankzij zijn veiligheids 
maartregelen (1,5m. afstand houden- geen handen 
schudden- mondkapje- etc.) niet getroffen door het 
virus. Wel is hij  door Corona sterk aan huis 
gebonden en is hij les gaan geven aan lokale nonnen 
en paters om ze de kerkgeschiedenis van 
Mozambique bij te brengen. 
 

3. Overzicht van het project in Maputo 
In samenwerking met zijn broer, Pater André, heeft 
onze voorzitter Sjef van Zon weer een Exploitatie 
Overzicht 2020 gemaakt van het project in Maputo. 
Hieruit blijkt dat het totale budget aan inkomsten 
€ 42.140,00 bedroeg. Hij heeft € 40.130,00 aan 
ondersteuning kunnen besteden met een kleine 
reserve van ruim 2000 euro voor het komende jaar. 
Onze Stichting maakte in 2020 € 36.000,00 over, 
verdeeld in maandelijkse bedragen en ook nog eens 
€ 6140,00 aan z.g. geoormerkte bedragen, die zijn 
gedoneerd voor een bepaald omschreven doel. 
Het bedrag aan uitgaven is besteed aan 125 
beschermelingen, waarvan 11 gehandicapt. Deze 
wonen in 23 huisjes en krijgen financiële hulp 
afhankelijk van het aantal bewoners van de huisjes. 
Het gros van deze hulp is voor voedsel (€ 22.486) en 
studie en vorming (€ 5547). 
 

4. Financieel jaarverslag 2020 van onze 
Stichting 

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u het financieel 
jaarverslag van onze Nederlandse Stichting.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/689376/EPRS_ATA(2021)689376_EN.pdf
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Op 31 dec. 2020 hadden we € 36893,26 in kas en dit 
lijkt heel veel. U dient zich echter te realiseren dat 
van dit bedrag het resterende deel van onze bijdrage 
2021 aan het Project Maputo (€ 21.000,00) betaald 
moet worden. Als je dit bedrag verrekent kom je op 
ca. € 15.500 aan het eind van 2021. Hierbij komen 
dan nog wel de te ontvangen donaties over 2021. Tot 
op dit moment is dit slechts een bedrag van ca. 
€3500: Geen rooskleurige situatie dus en we hopen 
op betere tijden. 
Een analyse van de donaties toont aan dat het aantal 
kleinere donaties gelukkig doorgaat maar dat er een 
paar grotere donaties zijn weggevallen. Zo ontvingen 
we vorig jaar gelden uit een erfenis en ook uit 
kerkelijke acties. Deze laatst genoemde kerkelijke 
acties zijn nu vanwege Covid nagenoeg nihil .We zijn 
komend jaar dus op meevallers aangewezen. 
U kunt aan het financieel jaarverslag hieronder zien 
dat wij in 2020 het bedrag van € 18 748,85 aan 
donaties ontvingen. Daar steekt het tot nu toe 
ontvangen bedrag van € 3500,00 mager bij af. 
De kosten van onze Stichting waren wederom laag 
en beperkten zich tot € 131,90 voor onze website en 
€ 274,40 voor bankkosten. Dit is voornamelijk voor 
het maandelijks overboeken van onze bijdrage aan 
Pater André. 
 

5. Tenslotte 
Wij wensen U een heel goede zomer en fijne 
vakantietijd in goede gezondheid. 
 
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 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 

 

Financieel jaarverslag 2020 Stichting Mutanyana Weru

Balans per 31 december 2020 31-12-2020 31-12-2019

ACTIVA 
Saldo bankrek. 570972345 8.516,74 4914,19

Saldo spaarrek. 570973759 28.376,52 55775,96

totaal 36893,26 60.690,15

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

PASSIVA 
Kapitaal 36.893,26 60.690,15

36.893,26 60.690,15

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

Resultatenrekening 2020

Lasten jaar 2020 jaar 2019

bankkosten 274,40 261,00

Website 131,90 131,89

Begrote overdracht Mutanyana Weru 36.000,00 30.000,00

Specifieke overdrachten 6.140,00 5.048,14

Totaal 42.546,30 35.441,03

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

Baten 

donaties 18.748,85 34.936,07

rente 0,56 0,55

totaal 18.749,41 34.936,62

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

Resultaat: -23.796,89 504,41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mutanyanaweru.nl/

