
 

Jaarverslag Stichting Mutanyana Weru 2014 

Naast de ‘gewone’ activiteiten, waarvan u hieronder een financieel overzicht aantreft, zijn 

in 2014 2 belangrijke dingen gebeurd, n.l. de beroving van Pater André en het moeten 

opgeven van zijn auto.  

Beide ‘gebeurtenissen’ zijn uitvoerig beschreven in de nieuwsbrieven van dat jaar. Het 

afzien van de auto is gebeurd uit financiële overwegingen en hebben geleid tot een wat 

minder frequent bezoek van Pater André aan de projecten buiten Maputo. Vertrouw er 

echter op dat hij wel degelijk ‘de vinger aan de pols’ blijft houden. 

Het landbouwproject 

Het project voorziet de deelnemende vrouwen van voedsel voor eigen gebruik en het te 

veel geoogste wordt op de lokale markt verkocht. Zeer belangrijk is dat het ze een stuk 

eigenwaarde geeft doordat ze eigen inkomsten hebben en een stukje onafhankelijk van 

anderen zijn. 

In het financieel overzicht van het project in Maputo kunt u zien dat het project (voor het 

eerst) een zeer bescheiden winst heeft opgeleverd. Klein… maar toch!! 

 

Bezoeken aan Maputo 

In 2014 zijn er 2 bezoekers bij Pater André 

geweest die hierover een artikel hebben 

geschreven. Beide artikelen zijn terug te lezen 

in de nieuwsbrieven en onder het  hoofdstuk: 

Bezoeken aan Maputo, op onze website. De 

bezoekers waren: Mevr. Monique Craenmehr 

en Mevr. Thea de Wit. 

 

Financien 

 

Hieronder hebben wij het financieel jaarverslag 

geplaatst waaruit eens te meer blijkt dat  de kosten van de Stichting enkel bestaan uit  

bancaire kosten voor het overmaken van het geld naar Maputo. De kosten van de Kamer 

van Koophandel zijn komen te vervallen.  

Het bestuur van de Stichting Mutanyana Weru vergaderde 2x in 2014 is hieronder 

vermeld.  

Dankzij een paar gulle gevers zijn de inkomsten uit donaties gestegen naar € 24527,22 

terwijl wij het project in Mozambique steunden met € 22500,- Dit bedrag bestaat uit de 

door ons toegezegde €20000,- vermeerderd met 2 z.g. geoormerkte bedragen van 

€1000 en €1250. 

In het kader van de financiën mag de  Advents actie van Brakkenstein bij Nijmegen niet 

onvermeld blijven. Deze actie heeft ook bijgedragen aan de extra donor inkomsten. 

Voorzitter  Sjef van Zon    06-53401365 

Secretaris  Niek Rader              070 5177728 

Penningmeester Theo van de Kerkhof  055 3556474 

Algemeen lid   Jan van Mil       06-21692967 

Algemeen lid  Matthijs Theunissen   024 3976344 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


