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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,

Begin deze maand werden Chennai en omgeving - een van de regio’s waar onze stichting actief is - getroffen door 
een grote watersnoodramp. Overstromingen die beschouwd worden als de zwaarste in honderd jaar. Honderden 
mensen overleden, duizenden huizen werden verwoest en scholen en bedrijven werden stilgelegd. Via onze 
projectpartners in het getroffen gebied bereikten ons aangrijpende verhalen en beelden van de ramp. Hulp van de 
overheid kwam in eerste instantie traag op gang. Gelukkig werken vele lokale hulporganisaties, waaronder ook de 
Salesianen, vanaf dag één heel hard om slachtoffers van de ramp van voedsel, zorg en onderdak te voorzien. Om 
hen hierbij te helpen heeft onze stichting ook 2.500 euro overgemaakt. Meer is helaas niet mogelijk omdat onze 
tot nu toe bekende middelen voor 2016 reeds zijn toegezegd aan projecten. Gelukkig heeft de Indiase regering 
inmiddels zo’n 140 miljoen euro beloofd voor de wederopbouw. Op de onlangs gehouden Klimaatconferentie Parijs 
2015 gaf de Indiase premier Modi aan de klimaatveranderingen als oorzaak van de overstromingen te zien. Op dit 
gebied is nog veel werk aan de winkel in India. In onze projecten speelt duurzaamheid en zorg voor het milieu dan 
ook een steeds grotere rol. 
 
Samenwerking
Voor onze stichting is samenwerking de sleutel tot succes. Pater Schlooz is daarin een groot voorbeeld. Hij wist 
optimaal gebruik te maken van de kennis en netwerken van anderen om zijn projecten voor de allerarmsten te 
laten slagen. Onze stichting werd opgericht om hem te ondersteunen met zowel geld als expertise. Samenwerking 
blijft voor ons heel belangrijk. Uiteraard werken wij goed samen met de organisaties in India die ’onze’ projecten 
uitvoeren. Zo weten wij zeker dat het geld van onze donateurs goed wordt besteed. Daarnaast werken wij op dit 
moment onder andere samen met Cordaid en Rotary International om projecten op te zetten, uit te bouwen en te 
ondersteunen. Door deze samenwerkingen rendeert een bijdrage aan Stichting Pater Schlooz extra. 

Modelboerderij
Een voorbeeld van samenwerking is de 
modelboerderij die op ons initiatief door Salesianen 
in Sagayathottam (op ongeveer anderhalf uur 
rijden van Chennai) zal worden gerealiseerd in 
samenwerking met de Universiteit Wageningen. In 
dit afgelegen gebied zetten Salesianen jaren geleden 
een middelbare school en landbouwopleiding op. 
Met de bijbehorende 100 hectare grote boerderij 
wordt op dit moment weinig gedaan. Tijdens 
het bezoek dat twee van onze bestuursleden 
begin dit jaar hieraan brachten, reisde ook een uit 
Limburg afkomstige landbouwspecialist mee. Hij 
zag volop mogelijkheden om van de boerderij een 
winstgevende onderneming te maken. Daarom 
hebben wij bij thuiskomst contacten gelegd met 
de Universiteit Wageningen. Samen hebben wij 
een plan ontwikkeld voor het rendabel maken 
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van de boerderij. Het idee is dat de opbrengst 
van gewassen niet alleen de kinderen op de 
verschillende internaten van de Salesianen van 
voedsel gaat voorzien, maar dat de productie ook 
op de markt wordt gebracht. Bovendien kunnen 
de leerlingen van de landbouwschool ter plekke 
meehelpen en leren van het werken op de boerderij. 
We geven hier dus geen ’vissen’, maar leren de 
mensen ’vissen’. In eerste instantie wordt klein - 
waarschijnlijk met 6 hectare - begonnen met het 
kweken van zorgvuldig gekozen groentesoorten. 
Als de productie hiervan eenmaal draait, zal het 
bedrijf telkens worden uitgebreid. Vervolgens 
kan dit model elders worden toegepast. In totaal 
hebben de Salesianen in de provincie Chennai 
namelijk ongeveer 1200 hectare landbouwgrond 
in bezit. Al met al is dit een zeer uitdagend project, 
dat de zelfredzaamheid enorm kan vergroten. 

Polur
Een ander project waar wij ons in 2015 samen 
met anderen hard voor hebben gemaakt, was 
de door pater Schlooz opgezette Don Bosco 
Technische School in Polur. Op deze school in 
een van Tamil Nadu’s droogste gebieden, waar 
de bevolking grotendeels bestaat uit ongeletterde 
landarbeiders, krijgen 160 kinderen uit zeer arme 
gezinnen de mogelijkheid een opleiding te volgen 
tot onder andere timmerman, lasser, automonteur 
en elektriciën. Het idee om vakmensen op te 
leiden die in bijna alle gevallen direct een baan 
krijgen, functioneert nog steeds goed. De 
leermiddelen zijn echter zeer karig en achterhaald ten opzichte van de hedendaagse techniek. Dit geldt met name 
voor de machines en gereedschappen die gebruikt worden bij de opleidingen tot elektricien en automonteur. Indien 
deze niet voor mei 2016 zouden worden vervangen, zouden deze opleidingen de offi ciële erkenning verliezen. Nu 
ziet het er gelukkig naar uit dat het lukt om het geld hiervoor bij elkaar te krijgen. Waarschijnlijk zal € 15.000,- worden 
bijgedragen door de Orde der Salesianen in Chennai, € 30.000,- door Don Bosco Oostenrijk en € 30.000,- door onze 
stichting. Wederom een voorbeeld van doelen bereiken door constructief samen te werken! 

2016
De steun van onze stichting zal ook in 2016 weer hard nodig zijn om de allerarmsten in het zuiden van India een kans 
op een betere toekomst te geven. Wij hebben dan ook plannen genoeg voor het nieuwe jaar. De steun van onze 
donateurs is daarbij onmisbaar en meer dan ooit nodig. Mede omdat Cordaid haar ondersteuning aan onze stichting 
verder terug moet schroeven, omdat zij gekort worden door de Nederlandse overheid. Mogen wij in 2016 ook weer 
op u rekenen? Uw bijdrage zal besteed worden met een maximaal sociaal rendement.   

Tot slot willen wij u bedanken voor uw steun het afgelopen jaar en u samen met uw naasten heel fi jne kerstdagen 
wensen en alle goeds voor 2016.

Met vriendelijke groet van het bestuur,

Mr. P. Boels (voorzitter)    Drs. M. Frencken (lid)
F. Nelissen (secretaris)    Fr. R. Mariasusai (lid)
Drs. G. Beijer (penningmeester)   Drs. R. van der Naald (lid)
P. Op Heij RA (lid)    R. Kuitems (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!


