
 

Jaarverslag Stichting Mutanyana Weru 2015 

Feest 

In 2015 was Peter André 50 jaar priester en dit werd op 16 Augustus feestelijk gevierd. 
Eerst was er die dag een mis in de kerk van Venhorst. Het thema van de mis was:    

            Ontmoeting, breken en delen aan de tafel van het dagelijks leven. 
Aansluitend was er een receptie in het gemeenschapshuis. Op weg van de kerk naar het 
gemeenschapshuis werd Pater André verrast door de medewerking van het schuttersgilde die het 
vaandel lieten zwaaien en de trommels roffelen. 
Tijdens de receptie werd Pater André opnieuw verrast 
door de burgemeester met de woorden “het heeft de 
Koning behaagd….” en werd hij benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau.  Een derde verrassing 
was een oorkonde van de Paus. En dat allemaal als 
blijk van waardering voor al zijn werk. 

 

Financiën 

 

Hieronder hebben wij het exploitatie overzicht 

van het project van Pater André in Maputo bijgevoegd en daaronder het financieel 

jaarverslag van onze Stichting.  

De kosten van onze Nederlandse Stichting bestaan uit 2 posten: die voor de website en 

die voor bancaire kosten voor het overmaken van geld naar Maputo. 

Het bestuur van de Stichting Mutanyana Weru 

vergaderde 2x in 2015 de namen van de 

bestuursleden zijn hieronder vermeld. 

 

Maar liefst € 3770 kwamen er nog na in 2015 

als gevolg van de zeer succesvolle Advents 
actie 2014 van Brakkestein in Nijmegen. 

U kunt ook zien dat aan Pater André tijdens zijn 

jubileum ruimhartig is geschonken als blijk van 

waardering voor al zijn goede werken 
 (€ 11 000!!!) 

Uit het exploitatie overzicht van het project in Maputo kunt u zien dat het tuinbouw 

project een verlies heeft geleden van € 120  

Wel hebben de gezinnen van de opbrengsten kunnen eten en de meeropbrengsten 
kunnen verhandelen. 

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 

 

 

 

 

 

 





 


