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Nieuwsbrief van Mutanyana Weru, 
      Juli 2012. 

 
Pater André van Zon heeft grote problemen gehad met 
de communicatie in het algemeen en naar onze 
Stichting toe in het bijzonder. Om u toch een idee te 
geven van de voortgang van het project vindt u 
hieronder het reisverslag van 2 Belgische relaties van 
Pater André aan Maputo in Mei jl. 
 

1. Reisverslag 
 
Begin mei 2012 hadden we de gelegenheid om enkele 
dagen een bezoek te brengen aan Mozambique. Dit 
Zuid-Afrikaanse land is helemaal niet vergelijkbaar met 
de westerse landen van Europa. Ook al waren we 
degelijk voorbereid, toch zou deze reis zorgen voor 
een andere kijk op Afrika. De ervaringen die we ginds 
opdeden zullen nog lang nazinderen en het feit dat we 
het in België/Nederland lang zo slecht niet hebben 
werd meer dan eens onderstreept. Het klooster in 
Maputo (dit is de hoofdstad van Mozambique) was 
onze logement plaats. We waren er enkele dagen te 
gast bij de paters/missionarissen die ginder het beste 
van zichzelf geven ten bate van de zwarte bevolking. 
Vanaf dag 1 werden we volledig geïntegreerd in deze 
gemeenschap, waarvoor nogmaals onze dank. 
Vanuit deze-thuisbasis gingen we op pad om enkele 
projecten te bekijken van pater André, een 
Nederlander die al jaren in Afrika verblijft en er ooit 
nog directeur was in een van de klinieken aldaar. 
Intussen is deze man ook wat ouder en wil hij zich 
vooral inzetten voor de zwakkeren. Dat hij dit met veel 
goesting en veel enthousiasme doet mochten we aan 
de lijve ondervinden.  
Na het ontbijt (een stuk stokbrood met naar keuze 
honing, pinda kaas, kaas uit België, of salami en 
Nescafé met melkpoeder) trokken wij erop uit. Weg uit 
de stad en recht naar het platteland, de werkvloer van 
Pater André. We reden met een Jeep naar een plaats 
waar 4 personen werden tewerkgesteld op een veld en 
waar er maïs, aardappelen, kool en vooral bonen 
werden geteeld. Dit was een perceel van nagenoeg 25 
bij 150 meter, duidelijk een vroeger rietveld dat men 
heeft ontgonnen. Deze mensen harkten en wieden er 
bij een temperatuur van 35

0
. De verschillende teelten 

groeiden er dat het een lieve lust was maar ook het 
onkruid. Twee dagen zonder menselijke tussenkomst 
en deze tuin is onherroepelijk herschapen in een oase 
waar onkruid heer en meester is en totaal 
overwoekerd. Wij staan achter dit project maar willen 
hier zelf toch liever niet in de blakende zon dit werk 
doen. Na de middag reden we met de Jeep langs 
stoffige wegen, het laatste stuk moesten we zelfs te 
voet, de armoede tegemoet. Hier leefden de mensen 
in hutten gemaakt van allerlei recuperatiemateriaal en 

met een dak van gras. Armoede troef! 

Maar toch hadden deze mensen wat eten klaar 
gemaakt voor ons. Waren zij van onze komst op de 
hoogte? Wij aten er rijst, kip en maniok. André gaf het 
voorbeeld. Dit konden we zelfs met bestek, zij aten 
met hun handen. Ongelooflijk! Dit alles in de lommer 
van een grote boom samen met de gezinnen van een 
3-tal hutten, Eén vrouw had beide handen verloren. 
Kinderen alom tegenwoordig. Zij taterden, lachten en 
genoten blijkbaar van de aanwezigheid van zoveel 
blanken. Van hieruit hadden we ook zicht op een veld 
met echte gladiolen, niet zoals die veredelde soort in 
Nederland, maar puur naturel zoals de schepper ze 
heeft geplant. André is hier een graag geziene gast 
dat merkten we haast onmiddellijk. Later zouden we 
ook beseffen waarom. Velen kwamen met een 
papiertje naar de Pater, rekeningen, waarschijnlijk 
bewijzen van dokter- of medicijnkosten. Rekeningen 
van schoenen zullen het wel niet geweest zijn want ze 
hadden er geen. André bekeek het en op een 
onopvallende manier gaf hij die moeders van talrijke 
kinderen en meestal weeral zwanger wat geld voor het 
ingeleverde bonnetje. Onderweg naar een volgend 
project stopten we in een gebied met veel wit zand bij 
een schamele woning waar buiten langs de ingang 
een jonge moeder haar baby liet drinken, hier geen 
flessenmelk maar puur natuur. Of het ook chocomelk 
was hebben we niet kunnen (willen) achterhalen! Een 
tijdje geleden is er vlakbij een elektriciteitsleiding van 
10 000 volt naar beneden gekomen. De kabels lagen 
slechts op enkele meters van deze woning. Door de 
kortsluiting die hierop volgde werden de draden zo 
heet dat het zand was gesmolten en herschapen-werd 
in een heuse glas-schaatsbaan. Ook hier gaf Pater 
André aan de jonge moeder geld voor de een of 
andere tussenkomst, zo kwamen we dan aan in de 
krottenwijk, dit is een territorium ongehoord en 
ongezien! 
Hier leven mensen in onvoorstelbare omstandigheden. 
Kleine zelf geknutselde hokken met niet het minste 
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comfort. En overal hetzelfde; kinderen en nog eens 
kinderen. Haast elke vrouw is er bovendien nog 
zwanger of hoogzwanger. De meeste mannen zijn 
voor langere tijd weg, meestal naar het naburige Zuid-
Afrika en komen af en toe eens langs met het 
zichtbare gevolg. Een gehandicapte grootmoeder met 
dochter en 2 kinderen kwam ook te rade bij André met 
een bundel geheimzinnige briefjes, ook zij kon op zijn 
steun rekenen. Zij waren zichtbaar tevreden met dit 
gebaar. In deze krottenwijk zou ik zeker niet zonder 
pater André komen. Het is er zeker niet veilig voor 
blanken in deze ellende om nog maar van 's avonds of 
's nachts te zwijgen. Het is een getto van mensen die 
niets hebben dan armoede én veel kinderen. En ook 
hier was André de weldoener, onopvallend maar soms 
had ik het toch gezien, en gaf hij weer wat geld. Ook 
deze mensen waren gelukkig (wat is gelukkig) en 
André zeker tevreden over zijn tussenkomsten! Wij 
waren de stille getuigen van een dikke omslag gevuld 
met bankbiljetten die 's morgens bij de bank werd 
afgehaald en die naargelang de dag vorderde dunner 
en dunner werd. Dit is zeker voor ons een dag 
geweest die ons een totaal andere kijk heeft 
bijgebracht. Het is ook een trip die men met geen 
enkele reisorganisatie aandurft. Hoogstens er langs 
rijden. Wij zaten er middenin. Deze kans krijgen we 
nooit meer. 
Bedankt Pater André ! 
Ook gaat onze oprechte dank naar Pater Maurits, 
zonder zijn tussenkomst zou deze uitstap onmogelijk 
zijn. Bedankt Maurits! 
tekst opgesteld door Theo de Koninck en Swa 
Peeters. 
 

2. Financiën:  

In 2011 hebben we, dankzij uw steun, het afgesproken 
bedrag van € 22 500 overgemaakt aan Pater André. 
Voor 2012 is  afgesproken om € 20 000 te doneren 
aan Pater André voor zijn project in Mozambique. 
Omdat het ook daar recessie is, doen wij wederom 
een beroep op u om samen met ons een extra 
inspanning te leveren, zodat we Pater André en zijn 
vrijwilligers  ondersteuning kunnen blijven geven; de 
gehandicapten en zieken toch minimale hulp geboden 
kan worden en de jonge kinderen toch aan 
basisonderwijs kunnen blijven deelnemen. 

3. Website 

Op onze website is nu, bij het hoofdstuk: ontmoet een 
bewoner, het ontroerende verhaal te vinden van 
Virginia Carlos Tembe. Zie hiervoor: 
www.mutanyanaweru.nl  

 
4.     Schenkingen en Legaten 

 
Wij zijn een kleine Stichting met als hoofddoel: Pater 
André van Zon financieel ondersteunen in zijn werk 
met gehandicapten in Maputo – Mozambique. Wij 
kunnen geen grote acties organiseren en vragen u 
middels deze nieuwsbrief om uw financiële steun.  
Wees er van verzekerd dat al uw gedoneerde gelden 
Pater André ten goede komen en er niets “aan de 
strijkstok blijft hangen”. ! 
 
 Weet dat de periodieke giften fiscaal het meest 
aantrekkelijk zijn. Desgewenst zal Sjef van Zon u dat 
nader toelichten (tel 0492 321626). 
 
 

4. Tenslotte 
 
Wij wensen U van harte een goede zomer toe en 
hopen dat u zult genieten van een welverdiende 
vakantie  
 
Dank voor uw ondersteuning. 

 
Postadres:  
Stichting Mutanyana Weru 
Molenstraat 11  2242 HT Wassenaar 
 
Bankrekening: 
Stichting Mutanyana Weru 
ABN-Amro 57.09.72.345 
Zijp 9  5428 GZ Venhorst 
 
www.mutanyanaweru.nl 
 
Contactpersonen: 
Sjef van Zon    0492 321626 
Niek Rader    070 5177728 
Jan van Mil        06-21692967 
Matthijs Theunissen  024 3976344 
Theo van de Kerkhof 055 3556474 
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