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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,

DANKBAARHEID. Dat is het woord, dat wij,terugkijkend op het jaar, het meest passend vinden. Dankbaar, dat onze 
stichting met uw steun, groot en klein, weer veel projecten substantieel heeft kunnen steunen.
Dankbaar, als we kijken naar de resultaten: honderden kinderen uit doodarme gezinnen konden weer naar school; 
honderden kinderen voltooiden hun middelbare school of sloten hun opleiding als timmerman, elektricien, lasser 
of automonteur af en vonden een baan. Honderden weeskinderen, straat- en zwerfkinderen, vaak tot kinderarbeid 
gedwongen, werden opgevangen en vonden een veilig onderkomen. Hiv/Aids patienten, vooral onschuldige 
kinderen,  kregen medische hulp (aids-remmers), aangepaste voeding, sociale en psychische 
zorg en bijstand. Kanslozen kregen een perspectief. De 
armsten der armen een toekomst.
Waarachtig een reden om dankbaar te zijn, dat wij met 
uw giften en de ondersteuning van Cordaid daaraan 
konden bijdragen.

Ook bij hen, die wij mochten helpen een toekomst op 
te bouwen, is de dankbaarheid groot. Dat wordt mooi 
samengevat in een gedicht van een ex-leerling van een 
van onze scholen, nu medisch specialist:
                                   
Huisvesting Gypsies succesvol afgerond
Zo’n 7 jaar geleden werden wij door de Salesianen 
in Chennai dringend gevraagd om onze ondersteuning 
te geven aan het Gypsie-project. De in de regio 
rondtrekkende gypsies, zwaar onderdrukt en volledig 
analfabeet, nauwelijks nog in staat om genoeg inkomsten 
te verwerven, hadden zich  gevestigd op een hen door de 
Salesianen beschikbaar gesteld terrein.
In die 7 jaar is veel bereikt. Een klein schooltje werd 
gebouwd, zodat de kinderen konden leren lezen en 
schrijven, zij kregen toegang tot de gezondheidszorg, 
waardoor hun gezondheid verbeterde, kinderhuwelijken 
werden voorkomen, de hygiëne verbeterd. Inmiddels 
gaan meerdere kinderen naar scholen buiten het dorp, 
bezoeken enkele meisjes de middelbare school en heeft een jongen een hoge technische opleiding gevolgd 
en heeft hij een goeie baan buiten het dorp.  Een zeer belangrijk onderdeel was de huisvesting. Stichting Pater 
Schlooz maakte samen met enkele bijzondere sponsors  de bouw van 42 huisjes mogelijk. Deze vervingen de 
armzalige hutjes van stro en leem en beschermden de bewoners tegen  zon,  regen, ongedierte en wilde dieren. 
De eigen huisjes hadden ook een groot psychologisch effect, zij gaven de inwoners trots en zelfvertrouwen. Dit 
jaar werden de huisjes voorzien van individuele toiletten en werd nog een afvoerkanaal gebouwd. Daarmee is 
het huisvestinsproject voltooid.  Met uw bijdragen, groot en klein, is hier een menswaardiger bestaan mogelijk 
gemaakt. De verdere ontwikkeling laten we nu over aan de goede zorgen van de Salesianen. Uiteraard zullen wij de 
ontwikkelingen blijven volgen en u daarover blijven berichten.

Maastricht, december 2013

I found you on my journey

From ignorance to
 knowledge

From confusion to
 solution

From dreams to reality

De kinderen van het Gypsie-project kunnen leren lezen en schrijven.

(Ik vond U op mijn reis)
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(Van onwetendheid naar kennis)

                   
                

(Van verwarring naar oplossing)

                   
                

(Van droom naar werkelijkheid)



Onze ondersteuning loont
In onze circulaire van een jaar geleden vroegen wij uw steun voor de bouw van een extra verdieping op het 
jongensinternaat in Kadambur, een zeer afgelegen plaats waar tachtig procent van de bevolking leeft onder de 
armoedegrens. Trots kunnen wij nu melden dat de bouw hiervan met steun ook van Cordaid onlangs is gerealiseerd. 
Kinderen die te afgelegen wonen om onderwijs te volgen 
en/of wier ouders te arm zijn om voor hen te zorgen, 
kunnen nu terecht in dit internaat. Zo krijgen zij de kans 
om goed onderwijs te volgen, wat op lange termijn een 
einde kan maken aan hun armoede. 

De afgelopen jaren vroegen wij ook uw steun voor 
diverse hiv/aids projecten. Onder andere voor het 
programma in Karur dat enerzijds bestond uit innovatieve 
preventiecampagnes en anderzijds uit het geven van 
zorg en begeleiding aan geïnfecteerden. INMIDDELS 
HEEFT OOK DE INDIASE OVERHEID GEZIEN WELKE 
FANTASTISCHE RESULTATEN HIER WORDEN GEBOEKT 
EN BESLOTEN DE FINANCIERING OVER TE NEMEN. 
Onze steun is hier dus niet meer nodig. Een ander hiv/
aids project dat inmiddels genoeg andere bronnen van 
financiering heeft gevonden, is het Home Based Care 
programma voor besmette kinderen in het district Vellore. Dit bestaat uit medische hulp, voedselvoorziening, 
sociale en psychische hulp en ondersteuning op het gebied van scholing. Ook een zeer succesvol project. Zwitserse 
donateurs nemen hier de ondersteuning van ons over. Wij kunnen ons dus weer aan andere urgente noden wijden. 
Die zijn er nog genoeg, want de armoede in India is helaas nog steeds heel groot. 

Graag noemen wij hier enkele nieuwe grote uitdagingen waar we ons in 2014 samen met uw steun aan hopen te 
wijden. In de afgelegen plaatsen Gedilam en in Thalavadi zijn scholen die onze steun hard kunnen gebruiken. Het 
merendeel van de bevolking hier is zo arm dat ze niet eens dagelijks te eten hebben. Ook is het analfabetisme zeer 
hoog. In Gedilam hebben de Salesianen enkele jaren geleden met succes een school opgezet, waar momenteel ruim 
400 kinderen gratis naartoe gaan. Nu is er behoefte aan extra klaslokalen voor scheikunde, natuurkunde en biologie. 
Wij helpen hier graag aan mee. In de andere plaats, Thalavadi, leven de mensen veelal in hutjes, zonder elektriciteit. 
Ook zijn er nauwelijks transportmogelijkheden om gebruik te kunnen maken van faciliteiten als ziekenhuizen en 
overheidsscholen. Een schooltje dat ooit ter plekke werd opgezet, dreigde recent te moeten sluiten. De Salesianen 
hebben dit echter kunnen overnemen. Anders zouden de meeste kinderen helemaal geen onderwijs meer volgen, 
Er is echter behoefte om deze school uit te breiden, zodat straks alle kinderen naar school kunnen gaan. Het zou 
heel mooi zijn als u deze droom mee werkelijkheid zou laten worden.  

Zo zijn er naast de bestaande projecten nóg enkele nieuwe , die we samen met uw bijdrage hopen te realiseren. 
Deze bevinden zich op het terrein van met name opvang en begeleiding van straat- en weeskinderen, medische zorg 
(bijvoorbeeld in dorpen die werden getroffen door een tsunami) en scholing. U vindt deze binnenkort ook op onze 
vernieuwde website www.stichtingpaterschlooz.nl. 

De volledige lijst van projecten die wij in 2013 ondersteund hebben, zullen wij u toezenden met de circulaire in mei 
2014. U kunt deze ook vinden in onze jaarrekening 2013, die wij t.z.t. op onze website zullen plaatsen.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw steun het afgelopen jaar en u en uw dierbaren een zalig kerstfeest en 
een gelukkig nieuwjaar wensen. Vol dankbaarheid.

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

  Heeft u kinderen, familie, vrienden of kennissen die ook een steentje willen bijdragen? 
Verwijs hen dan naar de website www.stichtingpaterschlooz.nl. Alvast bedankt!

Onderwijs in Kadambur


