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In onze vorige nieuwsbrief van juni 2022 schreven wij voorlopig door te gaan met het 
doneren van € 2000,00 per maand aan de groep mensen die het werk van Pater André 
voorlopig willen voortzetten. 

De nadruk ligt op voorlopig omdat er geen opvolger is die 
het werk van onze overleden Pater wil/kan overnemen. 
De mensen die dit nu doen, zgn. Agregados, zijn bevlogen 
vrijwilligers van de parochie Sint Anna in Maputo. Deze 
personen staan onder betrouwbare leiding van Pater Huub 
Kuijpers. Deze heeft ook aangegeven dit werk maar tijdelijk 
te willen/kunnen doen, gezien zijn leeftijd en overige 
drukke werkzaamheden. 
 
Tijdens een recent gehouden bestuursvergadering meldde 
onze penningmeester dat het hierboven beschreven 
systeem werkt, hij feedback krijgt dat het geld in goede 
orde wordt ontvangen en gedistribueerd onder de 
beschermelingen. 
Ook krijgt hij overzichten waarvoor het geld werd gebruikt 

en dit blijkt te voldoen aan de wensen van ons bestuur en zoals dat ook zo was in de tijd dat 
Pater André zelf voor de distributie zorgde. 
In de voorjaarsnieuwsbrief van komend jaar zal meer informatie 
staan over de financiële situatie van onze Stichting en de 
toekomst verwachtingen.  
 
Ook heeft onze voorzitter Sjef van Zon een gesprek gehad met de 
overste van de parochie Sint  Anna in Maputo, Pater Geraldo. Hier 
is het werk van Pater André besproken en hij kon ook een 
beschrijving geven van de laatste week uit het leven van onze 
Pater. De familie van Zon was heel blij met deze informatie. 
 
Overste Geraldo meldde ook dat het graf van Pater André netjes 
wordt onderhouden door zijn beschermelingen. 
Inmiddels is er op 2 december jl.  een herdenkingsplaatje 
geplaatst op het graf en hiervan ontvingen wij een paar foto´s die 
wij u niet willen onthouden. 
 

 
 



Wij hopen u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd. Mocht u verdere informatie willen 
dan kunt u altijd met een van onderstaande bestuursleden contact opnemen. 
  
 
Namens het bestuur Stichting Mutanyana Weru 
  
www.mutanyanaweru.nl    Postadres:  
Contactpersonen:      Stichting Mutanyana Weru   
Sjef van Zon    06-53401365    Molenstraat 11  2242 HT Wassenaar 
Niek Rader    070 5177728    Bankrekening: 
Jan van Mil        06-21692967    Stichting Mutanyana Weru 
Matthijs Theunissen  024 3976344    IBAN:    NL32ABNA0570972345 
Theo van de Kerkhof 055 3556474    Zijp 9  5428GZ Venhorst 
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