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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,

De laatste dagen van 2011 laten hun gezicht zien. Ook aan de straat- en zwerfkinderen in het 
zuiden van India. Helaas is het in hun geval meestal geen aangenaam gezicht. Zij moeten bitterhard 
werken om te overleven. Al jaren steunt Stichting Pater Schlooz daarom ook enkele opvangtehuizen 
voor straat- en zwerfkinderen. Bijvoorbeeld in 
Pondicherry, waar zo’n 250 kinderen een thuis 
krijgen en onderwijs kunnen volgen. Daardoor 
hoeven ze niet weg te kwijnen, maar krijgen 
ze weer een eerlijke kans in de maatschappij. 
Enige tijd geleden zijn echter onder andere de 
gemeenschappelijke ruimte en de keuken door 
brand verwoest. Geld voor herstel ontbrak. 
Met onze stichting willen wij nu voor de nodige 
financiële steun zorgen waardoor deze weer op 
korte termijn heropgebouwd kunnen worden. 
Helpt u mee? 

In Pavunjur kunnen wij deze Kerst, mede dankzij u, 
tachtig internaatkinderen blij maken met bedden-
goed, kleren en een klein kerstcadeautje van 80 eurocent. Hier was namelijk 
geen geld meer voor. Deze kinderen zijn afkomstig uit zeer arme gezinnen op het 
afgelegen platteland en moeten in het internaat verblijven om überhaupt onderwijs 
te kunnen volgen. Ze wonen te ver van de school en hun ouders kunnen geen 
dagelijks vervoer betalen. Onderwijs krijgen ze, samen met bijna duizend andere 
kinderen, op de basisschool en middelbare school die, net als het internaat, door 
Fr. Job David geleid worden. Onze stichting geeft hier jaarlijks steun aan. Met een 
kleine bijdrage bezorgen we de kinderen in het internaat nu ook een fijne Kerst. 

Een van de grotere projecten die wij het afgelopen jaar steunden, is het Holy 
Family Hansenorium, een zorgcentrum voor onder andere met HIV/AIDS besmette 
kinderen. Er zijn 120 kinderbedden voor de opvang en daarnaast doen ze veel aan 
community care: zorg en begeleiding in de eigen omgeving van de kinderen. Thuis 
bij hun familie. Als dit echter niet mogelijk is - bijvoorbeeld omdat ze wees zijn en 
ook grootouders of andere familieleden niet voor hen kunnen zorgen - worden de 
kinderen opgevangen in het tehuis. Het instituut doet ook veel aan de preventie en 
opsporing van HIV/AIDS om de verdere verspreiding te voorkomen. 

Maastricht, december 2011



Recent heeft het Holy Family Hansenorium onze stichting gevraagd of wij een nieuw HIV/AIDS-bewust-
wordings- en opsporingsprogramma willen steunen in het district Karur (in de staat Tamil Nadu). India is 
wereldwijd het tweede land met het hoogste 
aantal HIV-positieve mensen. In het arme, 
zuidelijke deel van India en zeker in dit district 
is de HIV/AIDS-epidemie nog heviger dan in 
veel andere delen van het land. Het is dus 
belangrijk dat hier extra hard wordt gewerkt 
aan het opsporen en bestrijden van HIV/AIDS. 
Het Holy Family Hansenorium doet dit op een 
indrukwekkend liefdevolle en kordate wijze. 

Onderdeel van het nieuwe programma 
in Karur zijn bijvoorbeeld een mobiel 
informatielaboratorium, straattoneel, posters 
en video’s. Zodra iemand besmet blijkt, 
wordt ook voor de juiste zorg en begeleiding 
gezorgd. Bovendien werken ze er hard 
aan om de stigmatisering van HIV-/AIDS-patiënten terug te dringen. Stichting Pater Schlooz wil dit 
initiatief financieel ondersteunen omdat wij overtuigd zijn van het belang van dit programma en de 
professionaliteit waarmee het wordt uitgevoerd. 

Honderdste geboortejaar van pater Schlooz
Tot slot kunnen wij aan de vooravond van het honderdste geboortejaar van pater Schlooz nog goed 
nieuws melden. Cordaid, een van de grootste ontwikkelingsorganisaties in Nederland, gaat in 2012 onze 
bijdragen aan een aantal projecten verdubbelen. Dit is het resultaat van diverse gesprekken die wij het 
afgelopen jaar met Cordaid hebben gehad en waarbij onze projecten en onze manier van werken zeer 
enthousiast werden ontvangen. Met name de nauwe samenwerking met lokale partners, waardoor van 
iedere euro 99 cent ten goede van de projecten komt, oogst veel lof. Eerder al droegen diverse fondsen 
uit Nederland bij aan de projecten die wij ondersteunen. Voor ons een bevestiging als betrouwbare 
samenwerkingspartner en hopelijk voor u een extra reden om onze stichting financieel te ondersteunen. 

Mogen wij aan het einde van dit jaar weer op uw bijdrage rekenen? Het zou aan het begin van 2012 heel 
wat meer stralende gezichten opleveren in het zuiden van India en het honderdste geboortejaar van 
onze naamgever extra feestelijk inluiden.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage in 2011 en wensen u, ook namens onze contactpersonen in 
India, heel fijne feestdagen toe. 

Met vriendelijke groet van het bestuur,

J. Boels (voorzitter)     G. Schoorl s.d.b. (lid)
Mr. P. Boels (secretaris)    P. Caris (lid)
Drs. G. Beijer (penningmeester)   Drs. M. Frencken (lid)
P. Op Heij RA (lid) 

   

Het ‘outreach team’ van Holy Family Hansenorium aan ‘t werk

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!


