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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,

“Hoe meer je geeft, hoe rijker je wordt”. Met dat citaat sluit onze inmiddels oud-voorzitter Jacques Boels het 
voorwoord in ons jaarverslag over 2013 af. Jacques was 37 jaar aan Stichting Pater Schlooz verbonden, waarvan 
de laatste 12 jaar als voorzitter. Een week na zijn 75e verjaardag droeg hij het stokje over aan Paul Boels, zijn 
broer en voormalige secretaris van de stichting. In het voorwoord beschrijft hij hoe de hechte band tussen hem 
en pater Schlooz groeide na hun eerste ontmoeting in 1977 in Chennai. Sindsdien schreven ze elkaar jarenlang 
wekelijks een brief en bezocht hij pater Schlooz meermaals op zijn verschillende werkplekken. Bijvoorbeeld in het 
diepe binnenland van Varadarajanpet, waar onder leiding van pater Schlooz het scholencomplex werd uitgebreid en 
waterputten werden geslagen. Het dorre landschap veranderde in een oase van groen, met alle positieve gevolgen 
voor de land- en tuinbouw van dien. Jacques memoreert ook de vele prachtige projecten waarmee de stichting na 
het overlijden van pater Schlooz is doorgegaan en het feit dat zijn Indiase Salesiaanse opvolgers nog steeds vol 
bewondering en enthousiasme in zijn voetsporen treden. Een hoogtepunt voor Jacques was ook het door Albert 
Lamberts geschreven boek over het leven van pater Schlooz, dat vorig jaar ter gelegenheid van zijn honderdste 
verjaardag verscheen. 

“In het vertrouwen dat de stichting de steun zal blijven houden van de vele milde gevers” en “vol dankbaarheid” 
heeft Jacques Boels de voorzittersrol overgedragen aan Paul Boels. Gelukkig voelde deze zich al jarenlang als 
een vis in het water bij Stichting Pater Schlooz en kent hij alle projecten door en door. Ook is er inmiddels een 
nieuwe secretaris benoemd: Frank Nelissen. Hij is sinds een paar jaar bestuurslid en heeft al enkele malen in India 
kennisgemaakt met de projecten van onze stichting. En dan is er nog nieuws over een ander bestuurslid, Fr. Raj 
Mariasusai. Hij woonde een tijdlang in Nederland voor zijn werk voor de Salesianen van Don Bosco, maar is nu in 
Chennai benoemd tot Missieprocureur voor Zuid Azië (11 provincies in India en één in Sri-Lanka), fondsenwerver 
voor Don Bosco in India en redacteur voor het Engelstalige magazine ‘Don Bosco Bulletin’. Tevens blijft hij bestuurslid 
van onze stichting en is hij vanuit Don Bosco aangesteld om in India toezicht te houden op de projecten van Stichting 
Pater Schlooz. Hierdoor zullen onze banden met de projecten in India nog nauwer worden dan ze al waren. 

28 zeer zinvolle projecten
Ons volledige jaarverslag over 2013 kunt u inzien 
en  downloaden onze website. Opnieuw kon met 
medewerking van onze vele gevers, Cordaid en enkele 
stichtingen én dankzij een groot legaat een aanzienlijke 
bijdrage worden overgemaakt aan 28 mooie en zeer 
zinvolle projecten. Deze kunt u vinden in ons jaarverslag 
met daarbij de bijdrage per project. Iedereen die hieraan 
heeft bijgedragen bedanken wij dan ook van harte! 

Microfinanciering voor vrouwen
Begin dit jaar heeft onze stichting de activiteiten van de eveneens in Limburg gevestigde Stichting Kamarajapuram 
overgenomen. Deze stichting ondersteunde net als wij projecten van Don Bosco inTamil Nadu, in het bijzonder in 
Vilathikulam. Zij richtten zich vooral op de bestrijding van armoede, de emancipatie van vrouwen en de educatie van 
de kinderen. De projecten van Stichting Kamarajapuram sluiten uitstekend aan bij onze projecten. Op dit moment 
zijn wij bezig met een project dat gericht is op microfinanciering voor vrouwen in Vilathikulam en omgeving.  

Maastricht, mei 2014



In deze regio wonen veel arme families (met minder dan 1 euro inkomen per dag) onder erbarmelijke 
leefomstandigheden en er is nog veel kinderarbeid. In samenwerking met Rotary Club Geleen, Rotary International, 
Cordaid en partners in India gaat onze stichting nu een groot project opzetten. Het is een schenking van Rotary Club 
Geleen bij gelegenheid van hun 50-jarig bestaan. Samen hebben we ambitieuze, maar realistische doelen gesteld. 
Zo willen we in een periode van vier jaar zo’n 500 arme families aan een economisch en sociaal gezien beter leven 
helpen. Het doel is een hoger inkomen per familie, het terugdringen van kinderarbeid (onder andere door scholing/
schoolbezoek te stimuleren) en betere leefomstandigheden (met onder andere drinkwatervoorzieningen en toiletten). 
Hoe? Door het opzetten van een duurzaam microfinancieringssysteem en door de vrouwen te helpen en begeleiden 
bij het opzetten van kleine individuele of gezamenlijke 
bedrijfjes. Het gaat onder andere om bedrijfjes voor de 
productie van chili (een in India geliefde groente), het op 
milieuvriendelijke wijze produceren van houtskool, het 
fokken van geiten en het maken en repareren van kleding. 
Deelneemsters voor het project worden geselecteerd en 
gescreend en krijgen begeleiding en scholing. Bovendien 
wordt hen een deel van de administratie en belastingzaken 
uit handen genomen. Lidmaatschap van een zogenaamde 
Self Help Group, een organisatie van vrouwen met 12 tot 
20 vrouwen per groep, is een voorwaarde. Deze groepen 
krijgen vanuit dit project ook een bonus van 10% om te 
investeren in drinkwatervoorziening en toiletten in de lokale 
gemeenschap. Zo wordt de sociale verantwoordelijkheid 
gestimuleerd.  

In het project wordt voor de uitvoering behalve met Don Bosco in India ook samengewerkt met een lokale Indiase 
rotaryclub. Zo wordt het project goed ingebed in de regio en neemt ook de verantwoordelijkheid van welgestelde 
Indiërs voor armoede in eigen land toe. Dit is op termijn goed voor de zelfredzaamheid van het project. Tot die tijd 
is er nog veel geld nodig en wij willen hier samen met de Rotary Club Geleen, Rotary International en Cordaid aan 
bijdragen. 

Noodkreten
Ook dit jaar zullen wij waarschijnlijk  - mits wij mogen blijven rekenen op uw financiële steun - weer aan alle gestelde 
doelen kunnen voldoen en de gevraagde bijdragen aan onze projecten kunnen leveren. Recent bereikten ons echter 
twee noodkreten, waar wij geen gehoor aan kunnen geven omdat het geld op is. In een tehuis voor zwerf- en 
straatkinderen is een belangrijke bijdrage weggevallen en is nu zelfs geen geld meer om de kinderen fatsoenlijke 
voeding te geven. In een ander huis wonen vijftig kinderen samen met noodlijdende bejaarden in een ondraaglijke 
armoede en onder bittere omstandigheden. In beide gevallen kunnen we niet voldoen aan de hulpkreet. Indien u 
net als wij vindt dat dat onaanvaardbaar is, schenk dan a.u.b. en geef aan dat het voor deze doelen bestemd is door 
‘noodkreet’ te vermelden bij de overboeking. Wij kunnen dan misschien een beetje in de ergste nood voorzien. U 
kunt een bedrag naar keuze overmaken met de acceptgiro bij deze circulaire of via het machtigingsformulier op onze 
website. Alvast bedankt!

Tot slot. 
Elke dag opnieuw kunnen we kiezen waar we onze aandacht op richten. Kiezen wat we belangrijk vinden, wat ons 
gelukkig maakt. Wat is er dan mooier om ook anderen te kunnen helpen in hun zoektocht naar geluk? Dat kan met 
zulke kleine dingen, zeker voor de allerarmsten in India. Wij blijven ons daar graag samen met u voor inzetten. Want, 
het motto van pater Schlooz was niet voor niets: “niemand heeft het recht om in zijn eentje gelukkig te zijn”. 

Wij wensen u een heel gelukkige zomer toe!

Met vriendelijke groet van het bestuur,

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


