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Nieuwsbrief  Mutanyana Weru, 
      Zomer  2014. 

 
Hierbij weer de nieuwsbrief met informatie over het 
project in Mozambique, dat onder de bezielende 
leiding van Pater André van Zon staat. 
 

1. Situatie voorjaar 2014 
Al eerder kregen wij berichten over de grote 
onveiligheid in Mozambique. Via de nieuwsbrief van 
de congregatie van Pater André is vernomen dat de 
situatie in Maputo enigszins gespannen is. Overvallen 
en kidnapping zijn aan de orde van de dag. Speciaal 
buitenlanders en meer bedeelde mensen lopen gevaar 
voor zichzelf en hun familieleden. Pater Huub, de 
confrater van Pater André, heeft ook bloot gestaan 
aan afpersing. Zo erg dat hij enige tijd ondergedoken 
is in de provincie, om zo zijn belagers te ontwijken. 
Zeer recent is ook Pater André het slachtoffer van een 
brutale beroving geworden. Hij berichtte hierover zelf 
het volgende:  
“Twee weken geleden was ik aan de beurt. Met de 
auto in de garage, ging ik per bus naar de bank, 
vergezeld van twee lijfwachten. Van de bank te voet 
naar het ziekenhuis, en wilde ik bij de ingangspoort 
wat luiers kopen. Omdat de gewenste maat niet 
voorradig was staken we de straat over om ze te 
kopen in de supermarkt. Ongeveer 15 meter van de 
ingang stonden er opeens drie gewapende mannen 
voor ons: Zonder een woord te zeggen greep één van 
hen de tas met geld en sprongen ze alle drie in een 
auto en verdwenen. Kennelijk was één van hen ons 
vanaf de bank gevolgd en hield telefonisch contact 
met zijn collega’s in een auto. Afijn, wat doe je als 
iemand een meter voor je neus een wapen 
ontgrendelt. Een ongewenste reactie kan zeer 
onaangename gevolgen hebben. Achteraf kun je van 
alles denken: wat stom; had ik maar dit of dat gedaan 
of niet gedaan. Toevallig had ik op de bank ongeveer 
€ 750 in mijn zak gestoken en ook mijn paspoort en 
mijn verblijfsvergunning, anders was ik nog € 1.500 
extra armer geworden. 
Dit gebeuren heeft me in een zeer penibele situatie 
gebracht. We teren op de laatste reserves van de 
bank, nog goed voor minder dan een week. 
Hier is op dit moment niemand die me kan helpen. 
Daarom richt ik me nu tot de Stichting om mij en mijn 
mensen hier te redden. Met per omgaande 
€ 2.000 (ongeveer het geroofde bedrag) ben ik uit de 
brand voor enkele weken.” 
Uiteraard heeft onze Stichting positief op deze nood 
bede gereageerd en het geld direct overgemaakt. 
 

2. Oogst:  
Het landbouwproject voor de alleenstaande vrouwen 
en hun kinderen gaat gestaag door. De financiële 

opbrengsten echter zijn gering, maar wel hebben de 
gezinnen er zelf van kunnen eten. Het begint er steeds 
meer naar uit te zien dat eigengebruik van de oogsten 
het belangrijkste wordt. 
 

3. Bezoek aan Ziekenhuis 
 

Hieronder een impressie van het bezoek van mevr. 
Thea de Wit uit Handel aan het Ziekenhuis: 
 
“Samen met zus Dien van Zon gingen we met pater 
André van Zon naar het ziekenhuis in Maputo. André 
vertelde dat hij dagelijks hulp biedt op de 
kinderafdeling. Daar worden kinderen die ondervoed, 
wees of gehandicapt zijn, naar toegebracht. 
Regelmatig komt het voor dat deze kinderen niet meer 
worden opgehaald en een oproep plaatsen heeft geen 
zin.  Dan komt André in beeld en ze verwachten van 
hem direct hulp.  
André zorgt voor luiers, eten, etc., want dat krijgen ze 
niet zoals bij ons in Nederland op de verpleeg-
afdeling. Wij waren verbaasd en verwonderd over het 
feit hoe André dit zo snel geregeld/georganiseerd kon 
krijgen. Je moet toch veel in je mars hebben om hier 
meteen aan de slag te kunnen gaan. André begint met 
“netwerken” op zijn Afrikaans. Soms vraagt hij  buren 
of familieleden van 
deze kinderen om 
ze op te vangen. 
Lukt dit niet dan 
neemt hij zelf deze 
taak op zich.  In het 
ziekenhuis maakten 
we kennis met een 
vrouwelijke arts van 
ruim 82 jaar oud. 
Deze arts was een 
kordate en warme 
vrouw, die vooraf al 
aankondigde dat ze niet van pottenkijkers hield. De 
privacywet wordt hier dus ook gehandhaafd. Zij 
bezocht met haar driepoot alle zieke patiënten. Ze 
vroeg of wij mee wilden lopen, want ze had gehoord 
dat Thea een verpleegkundige achtergrond had. 
Spontaan vertelde ze wat er aan de hand was en 
waarom deze mensen in het ziekenhuis lagen. Hier 
schrokken we wel ontzettend van.  
Het ziekenhuis verwacht van familieleden dat ze van ‘s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat zorgen voor hun 
kind. Ze mogen alleen hulp vragen als het 
noodzakelijk is. De mensen in het ziekenhuis liggen 
dus vooral de hele dag op bed. 
Opvallend was dat als ze pater André zagen ze 
opleefden en glimlachten. Er was een meisje wat 
alleen praatte als ze André zag.  

 André met vrouwelijke arts van 82 jaar  
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Sylvia  was een pittig meisje, en als ze een ballon, 

kleurpotloodjes of 
poëzieplaatjes zag 
dan lachte ze vrolijk.  
 
Het was een hele 
mooie ervaring en we 
zijn blij dat we een 
kijkje konden nemen 
binnen het ziekenhuis 
waar André 

werkzaam voor is. We 
hebben gezien wat voor dankbaar werk André doet en 
daar bewonderen we hem voor.  
André Bedankt! 
Namens Jan-Hein, Dien en Thea.” 
 

4. Financiën  
 

Bijgaand treft u een financieel overzicht aan van 
inkomsten en uitgaven van het project in Mozambique.  
Dit financieel overzicht en dat van onze Nederlandse 
Stichting zullen worden gepubliceerd op onze website. 
De huidige recessie heeft niet alleen in Mozambique 
geleid tot gestegen kosten, ook de inkomsten van 
gulle gevers in ons land zijn gedaald. Ook is een grote 
sponsor weggevallen en heeft de beheerder van onze 
website aangegeven dit werk in 2015 niet langer gratis 
te doen. Om dit allemaal op te vangen kunnen we 
extra steun heel hard gebruiken. 
 
 Mogen we op een extra gift rekenen? 
 
Weet dat wij een ANBI erkende Stichting zijn en 
derhalve uw giften kunnen worden afgetrokken bij de 
Inkomsten Belastingen.  
 
 

 
5. Feest  

 
Volgend jaar is voor Pater André een lustrum jaar: Hij 
is dan 50 jaar priester en om dit te vieren komt hij naar 
Nederland. Uiteraard zal dit gebeuren niet ongemerkt 
voorbij gaan. Vermoedelijk zal dit lustrum gevierd 
worden op de 3

e
. zondag in Augustus 2015. U hoort 

hierover later meer. 
 
 

6. Tenslotte 
 
Wij wensen U van harte een goede zomer en vakantie.  
 
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 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dien van Zon, meisje in de roze badjas (dat alleen praat als 
André er is) en André. 

Thea en Sylvia 

http://www.mutanyanaweru.nl/
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 Jaarstukken Mutanyana Weru  
 

 Formuliernummer: 002 2013 

 
Exploitatie Overzicht Mutanyana Weru - Boekjaar 
2013 

Koers Metical= 40,40 gemiddelde over 2013 

Reserve 2012 
Rest Saldo Exploitatie 2012 393€  
Beginsaldo 1-1-2013 393€  
 
INKOMSTEN 

Donaties vakantie mei-juni 2013 5.875€  
Donatie Canada 1.106€  
Donaties rechtstreeks 4.795€  
Donatie Missie Comite Boekel-Venhorst 1.000€  
Donaties derden via Missie Procuur en anderen. 14.107€  
Belgie- Cena 10.000€  
Ned.Missieprocuur, Soc.Fondsen 15.000€  
St.Mutanyana Weru 20.000€  
Totaal inkomsten 71.883€  
Totale inkomsten + Beginsaldo 72.276€  
 
UITGAVEN 
A: Hoofdproject : Rehabilitatie en Re-

integratie 
2013 

222 Personele kosten € 1.356 

223 Huisvestingskosten € 2.208 

224 Voeding € 38.071 

225 Energie € 2.687 

226 Bewassing(vervallen) € 0 

227 Vervoerskosten € 3.013 

228 Gezondheid & Hygiëne € 2.572 

229 Persoonlijke kosten € 1.060 

230 Studie & Vorming € 7.124 

231 Communicatiekosten € 396 

243 Begrafeniskosten € 82 

244 A Bankkosten € 1.250 

244 B Diversen € 689 

 
Totalen 

122 personen 60.508€  

B: Nevenproject 1: Noodhulp 
en Preventie. 

33 personen 4.928€  

C: Nevenproject 2: Hulp Aids-
slachtoffers 

22 pers. 3.593€  

D: Nevenproject 3: Hulp ondervoede, 
verlaten kinderen HCM 

1.075€  

E: Nevenproject 4: Tuinderij (Invest: 1085- 

opbrengst 1005 negatief saldo)* 

80€  

Totale kosten 70.184€  
Restsaldo Exploitatie 2013 2.092€  

Toelichting: 
De bestedingen onder A,B en C zijn ten goede gekomen aan 178 personen  
* Onder E: In het resultaat van dit onderdeel zij opgemerkt dat een behoorlijk deel van de landbouwgewassen  
in natura gebruikt zijn voor de huishoudens in project A. 

Opgemaakt, mei 2014 volgens gegevens van Ptr.Andre van Zon 

 


