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Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belastingdienst en dat er vrijstelling is van successierechten.
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Beste Vrienden en weldoeners,

Terwijl u deze circulaire leest, zit u waarschijnlijk lekker dicht bij de verwarming. Het zijn immers koude 
dagen. Dan is het erg fijn om geboren te zijn in een land dat in de top tien van rijkste landen ter wereld 
staat. Een land waar bijna iedereen in een aangenaam verwarmd huis woont en met Kerstmis wel iets 
te eten heeft. Hoe anders is dat op veel andere plekken ter wereld…

Onderzoekers van de universiteit van Oxford en de Verenigde Naties hebben onlangs een nieuwe 
maatstaf ontwikkeld voor het meten van armoede: de Multidimensional Poverty Index (MPI). Deze MPI 
kijkt breder en neemt meer aspecten die verband houden met armoede mee. Opvallende conclusie is 
dat volgens deze nieuwe index een derde van alle armen in India woont. Dit is meer dan in heel Afrika! 
India heeft in totaal 1,1 miljard inwoners, waarvan 55 procent onder de armoedegrens leeft.

Een trieste conclusie, maar ook een die Stichting Pater Schlooz sterkt om door te gaan met wat wij 
al jaren doen. Vanaf 1950 kreeg pater Frans Schlooz steun van vrienden via de Hulpactie Pater Frans 
Schlooz. Dit initiatief resulteerde in 1970 in de de oprichting van de Stichting Pater Schlooz met als doel 
de projecten van de Venlose pater in Tamil Nadu financieel te ondersteunen. 
Sinds zijn dood in 1998 worden deze in zijn geest voortgezet. Er is bijna wekelijks contact, zodat wij 
weten waar de meest urgente behoeften zijn. Op allerlei 
manieren proberen wij geld in te zamelen voor onze projecten. 
Bijvoorbeeld via onze Vrienden en donateurs, maar ook door 
samen te werken met andere stichtingen en organisaties. 
Door dit laatste konden wij onlangs nog grote donaties 
toezeggen aan het opvangtehuis voor met HIV/AIDS 
besmette kinderen in Salem, het Home Away from 
Home voor de opvang van wees- en zwerfkinderen in 
Kavarapettai en het Thomas Mount Hospital in Chennai, 
waar gratis medische zorg wordt verstrekt aan de 
allerarmsten.  

Schlooz Memorial Educational Scheme
Voor een van onze projecten vragen wij in deze 
kerstcirculaire graag uw bijzondere aandacht. Een 
project dat bijdraagt aan de verbetering van een van de 
aspecten uit bovengenoemde Multidimensional Poverty 
Index en vernoemd is naar Frans Schlooz, de naamgever 
van onze stichting: het Schlooz Memorial Educational 
Scheme. Dankzij dit programma krijgen op dit moment 
zo’n vijfhonderd jongeren uit zeer arme gezinnen een 
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studiebeurs om een gedegen opleiding te volgen 
tot onder andere timmerman, elektricien of 

onderwijzer(es). Normaal gesproken zouden zij zo’n 
opleiding niet kunnen betalen en hun armoedige 

situatie dus ook zeer moeilijk kunnen ontstijgen. 
Dankzij het Schlooz Memorial Educational Scheme 

kunnen zij dat wel. Met het werk dat ze door deze 
opleiding kunnen krijgen komt een betere toekomst 

voor hen en hun familie in zicht. 

Wilt u hier ook uw steentje aan bijdragen? Voor zo’n 
35 euro zorgt u er voor dat een jongere een jaar lang 
onderwijs kan volgen. Vul bijgevoegde acceptgiro in 
en wij zorgen dat uw geld rechtstreeks bij dit project 

terechtkomt. Er zijn nog talloze jongeren die wachten op 
deze hulp, dus uw bijdrage is zeer welkom.

Wij wensen u een warme Kerst en alvast alle goeds 
voor 2011. Wij hopen op uw blijvende steun te kunnen 
rekenen.

  Het bestuur,

  J. Boels (voorzitter)  
Mr. P. Boels (secretaris)    
Drs. G. Beijer (penningmeester) 

  P. Caris (lid) 
  Drs. M. Frencken (lid)
  P. Op Heij RA (lid) 
  G.Schoorl s.d.b. (lid)

  Bijgesloten vindt u een overzicht van de 
  17 projecten die wij in 2010 gesteund hebben.  
 

In memoriam  Thuur Luxembourg.

Thuur Luxembourg was de laatste van de jeugdvrienden van pater Frans Schlooz die omstreeks  
1950 startten met de Hulpactie Pater Frans Schlooz.

Thuur was behalve een voortreffelijk mens ook een buitengewoon gedreven bestuurslid van 
onze Stichting Pater Schlooz.

Gedurende vele jaren heeft hij de werken van zijn vriend Frans Schlooz in India als bestuurslid en 
penningmeester met grote passie ondersteund. Tot op zeer hoge leeftijd bleef hij trouw en was 

hem geen inspanning teveel voor de armsten der armen in Tamil Nadu.
Daarvoor zeggen wij dank namens alle bestuursleden en betuigen wij ons medeleven bij zijn 

overlijden. Wij zullen zijn herinnering koesteren.

Heeft u kinderen, familie, vrienden of kennissen die ook een steentje willen bijdragen? 
Geef hen dan bijgevoegd aanmeldingsformulier of verwijs hen naar de website 

www.stichtingpaterschlooz.nl. Alvast bedankt!


