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In December stuurden wij u het bericht van het overlijden van onze 
Pater André van Zon en wij vertelden dat wij in principe het werk 
van Pater André  willen voortzetten. 
Cruciaal hierbij is het vinden van een lokaal vertrouwenspersoon of 
personen die het werk ter plekke willen doen. 
In Maputo woonde Pater André in de pastorie van de parochie Sint 
Anna van het Bisdom.  De bezetting van priesters is in de loop van 
de laatste jaren samengesteld uit de Nederlandse paters Pater 
André en zijn mede-confrater Pater Huub Kuijpers en een viertal 
Mozambikaanse priesters. 
Met Pater Kuijpers hebben wij per e-mail en Skype een aantal 
keren contact gehad. Pater Kuijpers vertelde bij het opruimen van 

de kamer van Pater André een lijst met namen van zijn beschermelingen te hebben 
gevonden zodat we in ieder geval weten wie dit allemaal zijn. 
Pater Kuijpers heeft ook aangegeven tijdelijk (gezien zijn leeftijd van in de tachtig) – een 
coördinerende rol te willen vervullen. Om het werk uit te voeren heeft hij  een groep 
vrijwilligers, bestaande uit 3 vrouwen en 1 man, hiervoor bereid gevonden. Dit groepje 
bestaat uit  aan de congregatie verbonden leken vrijwilligers, de zgn. Agregados. 
Betaling aan beschermelingen zal niet meer in contanten zijn maar via een lokaal bancair 
betalingssysteem “M-pesa” waarbij geld naar een mobieltje wordt overgemaakt- zoiets als 
Tikkie bij ons ( er was in Mozambique bijna geen telefoonverkeer tot de komst van de 
mobile telefoons toen dit gemeengoed werd). 
 Al die betalingen worden geregistreerd en kunnen dus gecontroleerd worden. 
 
We kunnen als Stichting dus -  voorlopig althans – blijven doorgaan met onze ondersteuning 
in de geest van Pater André. Maar zowel Pater Kuijpers als wij van het Nederlandse bestuur 
van onze Stichting zijn het erover eens dat deze ondersteuning een tijdelijk karakter moet 
hebben zodat de beschermelingen de tijd hebben om maatschappelijk te integreren naar 
eigen zelfstandigheid.  
 
Zoals u kunt zien in bijgevoegd financieel overzicht hadden wij op 31 dec. 2021 een bedrag 
van ca. € 53 500 in kas.  
 
We hebben nu het volgende plan bedacht om verantwoord naar een einde van onze 
ondersteuning toe te werken: 
- In 2022 zou 2000 euro/mnd. verdeeld moeten worden onder de beschermelingen 
(voor de nog resterende maanden)       = € 12 000,-- 
- In 2023 zou aan voornoemde groep een maximum van € 2000/mnd.  toegezegd 
kunnen worden      = € 24 000,-- 
- In 2024 een maximum van € 1500/mnd.  totdat het nulpunt is bereikt.  
        = € 18 000,-- 
Betalingen voor eerste termijnen in 2022 zijn inmiddels gedaan en ook verdeeld onder de 
beschermelingen van Pater André. 



Als U bovenstaande betalingen doorrekent kunt u concluderen dat medio 2024 het geld op is 
en we de betalingen zullen moeten stoppen. Ook is het noodzakelijk voor onze Stichting nog 
wat geld achter de hand te hebben voor eventuele (na)betalingen van kosten aan b.v. bank 
en website. 
 
Het besluit om op deze manier de ondersteuning via de Stichting te beëindigen is in een 
eerder stadium in 2018 besproken met Pater André. Hiermee wordt aan zijn uitdrukkelijke  
wens en 
levensopdracht voldaan om aan vele behoeftigen in Mozambique de weg naar 
zelfstandigheid te ondersteunen. 
In onze besluitvorming om de stichting ‘Mutanyana Weru “ op termijn te beëindigen is ook 
overleg geweest met-  en is instemming ontvangen van de Provinciaal van de Congregatie 
van het 
H.Sacrament en de Missieprocuur. 
 
Natuurlijk zijn wij als stichtingsbestuur dankbaar aan alle donateurs die gedurende vele jaren 
hun steentje hebben bijgedragen met woord en daad. Door deze samenwerking 
hebben we vele behoeftige Mozambikanen op een edelmoedige manier ondersteuning en 
toekomst kunnen bieden. 
Vanzelfsprekend zullen eventuele lopende en nakomende donaties tot medio 2024 nog 
verwerkt worden. 
 
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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http://www.mutanyanaweru.nl/


 

Financieel jaarverslag 2021 Stichting Mutanyana Weru 

   

Balans per 31 december 2021 31-12-2021 31-12-2020 

      

ACTIVA      

Saldo bankrek. 570972345  7291,7 8516,74 

Saldo spaarrek. 570973759  46476,66 28376,52 

      

totaal  53.768,36 36.893,26 

  ============ ============ 

      

PASSIVA      

Kapitaal  53.768,36 36.893,26 

      

  53.768,36 36.893,26 

  ============ ============ 

      

Resultatenrekening 2021     

      

Lasten  jaar 2021 jaar 2020 

      

bankkosten  256,50 274,40 

Website 131,89 131,90 

Begrote overdracht Mutanyana Weru 24.000,00 36.000,00 

Specifieke overdrachten Mutanyana Weru 2.830,00 6.140,00 

      

Totaal  27.218,39 42.546,30 

  ============  ============  

      

Baten      

donaties  44.093,35 18.748,85 

rente  0,14 0,56 

      

 totaal   44.093,49 18.749,41 

  ============  ============  

      

Resultaat: 16.875,10 -23.796,89 

      

 


