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In December stuurden wij u het bericht van het overlijden van onze Pater André van Zon. In 
deze extra nieuwsbrief meer informatie over: 

1- Begrafenis in Maputo op 28-12-2021 
2- Herinneringsdienst op 5 febr. 2022 in de kapel van het klooster Brakkestein te 

Nijmegen 
3- Hoe gaan we verder met onze Stichting 

 

 
1. Op 1e Kerstdag is, tot onze grote ontsteltenis, Pater André overleden aan de gevolgen 

van het Corona virus.  
Het is altijd zijn uitdrukkelijke wens geweest om in Maputo begraven 
te worden en conform de lokale wetten moet dit snel na het 
overlijden gebeuren. En zo vond de uitvaart op 28-12-2021 plaats 



met alleen mede priesters en een aantal vrouwen uit het project als aanwezigen. Vanwege 
Corona en de grote afstand konden helaas geen familieleden bij de begrafenis aanwezig zijn. 
 
2- Om familie, vrienden, collega’s de gelegenheid te geven afscheid van hem te nemen 
is er op  5 febr. 2022 in de kapel van het klooster Brakkestein te Nijmegen een 
herinneringsdienst gehouden, waar ook het voltallig bestuur van onze Stichting aanwezig 
was. 
Het was een zeer indrukwekkende dienst waar Sjef van Zon -de broer van Pater André- en 
voorzitter van onze Stichting, een In Memoriam uitsprak die hieronder volledig wordt 
weergegeven: 

 
 André werd aangesproken met de 
roepnaam Dré en door zijn 
gezinsleden met: Onzen Dré.  
Dré werd geboren op 1 januari 
1938  te Venhorst.                                                  
Hij groeide op in een gezin van 9 
kinderen: 3 dochters en 6 zonen.  
Tijdens zijn schooljaren was 
voetbal zijn favoriete sport en 
samen met broer Sjef ging hij op 
strooptocht in de Peel op zoek 
naar de eieren van eksters, 
kraaien, kieviten, grutto’s en 
wulpen. Op deze tochten werd de 

dorst gelest met slootwater en om de honger te stillen werd het fruit bij peelboerderijen in 
stilte geleend en smakelijk verorberd. 
De laatste schooljaren was Dré misdienaar-koster in Venhorst wat hem de bijnaam “ t 
Pesteurke van Venhorst” opleverde van hoofdonderwijzer Menne. 
Na de 5e klas lagere school vertrok hij op 11-jarige leeftijd naar de paters van het H. 
Sacrament in Stevensbeek. In Baarlo en Nijmegen- Brakkenstein waren de vervolgstudies 
voor zijn priesteropleiding. 
Zijn priesterwijding ontving hij op 8 juli 1965. 
Op het eind van zijn studiejaren volgde hij op de universiteit in Nijmegen een studie 
Missiologie in Afrikaanse landen. Aan deze opleiding  was een studiereis verbonden naar 
Afrika, waarnaar, na later bleek, zijn hart en roeping uitging. 
De jaren na zijn wijding waren zijn functies c.q. werkzaamheden hoofdzakelijk: 
Secretaris van de Wereldraad van Kerken, Ziekenbezoek in het Sanatorium “Dekkerswald”  in 
Groesbeek, Hulp en bijstand aan uitgewezen gezinnen vanuit Indonesië. 
 
De voorliefde voor een zendingsmissie naar Afrika nam echter grotere vormen aan en het 
was dan ook dat hij in juli 1972 naar Laurenço Marques vertrok ( het huidige Maputo) in 
Mozambique. In Maputo heeft Dré jarenlang, naast parochiewerk, Kerkgeschiedenisles 
gegeven aan het Interdiocesaan Seminarie  van Mozambique. 
Na de onafhankelijkheidsoorlog met Portugal van 1969 tot 1972, werd Mozambique een 
speelbal van de buitenlandse politiek en brak er een burgeroorlog uit in 1976-1992.  



Door deze oorlogen  kwam het hele land in een onvoorstelbare situatie terecht: straatarm,  
geen werk, kerken en scholen gingen dicht. Ook moesten veel priesters en missionarissen 
het land verlaten en een aantal moest zelfs het leven laten. 100 % neutraliteit uitstralen als 
priester was noodzakelijk om het vege lijf te redden. 
 
In deze periode  bezocht Dré dagelijks het centrale ziekenhuis waar hij geconfronteerd werd  
met  erbarmelijke toestanden. Oorlogsslachtoffers, velen van onbekende herkomst en naam, 
voor het leven gehandicapt, geen bekende familie, geen lokale taal, sommigen met een kind-
soldaat verleden,  in volledige eenzaamheid. Deze mensen ontvingen wel geneeskundige 
hulp,  maar verzorging en eten moest van familie of bekenden verkregen worden.  
Dré trok zich het lot aan van deze mensen en hier werd hij geroepen tot een nieuwe 
levenstaak naast zijn parochiële werkzaamheden.  Bij zijn bezoeken  hield hij de moed er in 
voor de eenzaamste zieken met een luisterend oor en gewapend met flessen bonensoep , 
bananen en koekjes. 
Daarnaast vroeg en kreeg hij hulp van het thuisland. Geld, rolstoelen, krukken en kleding etc. 
werden vanuit Nederland naar Mozambique  gestuurd.  
Dit bezorgde Dré  de bijnamen:  De pater met de koekjes en de rolstoelpater. 
 
In de beginjaren  van 1990 kwamen er internationale fondsen beschikbaar waarmee  Dré  
het centrum “Mutanyana Weru ‘ kon realiseren voor de opvang van ongeveer 100 
alleenstaande  thuislozen, verlaten vrouwen en gehandicapten. In een tijdsbestek van vijf 
jaren was het centrum compleet. Drie woon/leef units,  keuken, wasgelegenheid, 
behandelkamer , klaslokaal voor bijles en Portugese taal, een waterput met drinkwater, een 
kleine groentetuin, enkele cashewnoten bomen en een volledige omheining  voor de 
veiligheid. 
Steun van Nederlandse ontwikkelingswerkers, werkzaam in Mozambique moet hier zeker 
ook genoemd worden. 
 
Met de oprichting in 2002 van de Nederlandse Stichting Mutanyana Weru kwam er actie om 
donateurs te werven. Ook ondersteuning van lokale organisaties, aangevuld met kerkelijke 
acties zorgde voor financiële ruimte om naast huisvesting, ook  kleding, voedsel, 
geneesmiddelen en scholing te betalen. 
 
In 2004 - 2005 ontstond het plan van maatschappelijke integratie van de bewoners . 
Hiervoor werden 24 onderkomens gebouwd of aangekocht. 75 personen kozen voor directe 
integratie in kleine gezinsverbanden. Ook werd tuinbouwgrond in gezamenlijke exploitatie 
gebracht zodat voor eigen gebruik en verkoop geteeld kon worden. 
Het Centrum kon  overgedragen worden aan een Congregatie van  Orionieten die ook zorg 
zouden dragen voor de overige bewoners. 
 
Dré heeft  zijn 50-jarig Priesterjubileum gevierd in zijn geboorteplaats Venhorst. Na een 
plechtige Eucharistieviering, met een schriftelijke felicitatie van Paus Franciscus, werd de 
feesteling geëerd met een vendelgroet van gilde Sint Agatha. Er volgde een drukke receptie 
van familieleden, dorpsbewoners en vele vrienden en bekenden. 
Bij deze gelegenheid vroeg burgemeester Pierre Bos het woord en werd de jubilaris verrast 
met de benoeming van “Ridder in de Orde van Oranje-Nassau” voor zijn jarenlange inzet 
voor de armsten der armen in Mozambique .  



 
In 2018 gaf Dré te kennen dat hij zijn ondersteuning  in 3 
tot 5 jaar zou willen afbouwen, gezien zijn leeftijd.  Over 
opvolging was geen duidelijkheid.  
 
In 2021 liep Dré  zijn lichamelijke conditie langzaam 
achteruit en na  een coronabesmetting is hij op 1ste 
Kerstdag, 25 december 2021, vrij plotseling overleden in 
zijn geliefde Mozambique en begraven op 28 december 
2021 aldaar.  
 
Dré wij zijn trots op jou, die jouw roeping met zoveel 
inzet hebt gevolgd  gedurende een lange tijd. 
 
Rust  in vrede bij de Heer.  
 
 
3- Hoe gaan we verder met onze Stichting 
Nu Pater André ons ontvallen is missen we onze vertrouweling en initiatiefnemer in Maputo. 
Wij realiseren ons ten zeerste dat het slagen van vervolgactiviteiten volledig zal afhangen 
een goedwillende en betrouwbare personen ter plaatse. Wij als bestuur van de Stichting 
Mutanyana Weru zullen ons volledig inzetten om het project te continueren voor de 
armsten der armen in Mozambique.   
Wij weten ons gesteund en gesterkt door  zowel de Congregatie in Nederland als die in 
Maputo. Zij  zien het belang in van het voortzetten van het hulpprogramma zoals Pater 
André dat onder zijn hoede had.  Ook het bestuur van onze Stichting staat volledig achter 
deze zienswijze en is in druk overleg met een mede Pater uit het woonhuis in Maputo om 
e.e.a. te onderzoeken om het project op een duurzame, zinvolle en betrouwbaar manier 
voort te zetten. 
Wij verwachten u hierover meer te kunnen berichten in onze voorjaars nieuwsbrief en 
hopen en vertrouwen op uw blijvende steun voor het project. 
 
Namens het bestuur Stichting Mutanyana Weru 
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