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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,

Geluk wordt natuurlijk voor een deel bepaald door de levensomstandigheden waarin iemand zich bevindt. Geluk 
hangt echter ook samen met de manier waarop je naar de wereld kijkt en de relaties die je hebt met anderen. Voor 
pater Schlooz zat geluk in het delen met anderen, in het helpen van de allerarmsten in het zuiden van India. Hij was 
een groot bewonderaar van Mahatma Gandhi, die het volgende zei over geluk: ”Geluk hangt af van wat men kan 
geven, niet van wat men kan krijgen”.

Met de enorme passie en bevlogenheid waarmee hij zich inzette voor andere mensen, oogstte pater Schlooz 
grote bewondering. Toenmalig burgemeester Feij van Venlo schreef toen pater Schlooz de Gouden Erepeninng van 
de gemeente Venlo kreeg toegekend: ”Een man met een onwaarschijnlijk uithoudingsvermogen, een rusteloze 
optimist, die psychisch in staat was om in een kwartier meer menselijke misère te verwerken dan velen in een 
heel mensenleven. De godganselijke dag liepen de meest deprimerende problemen storm op zijn onverwoestbaar 
zenuwgestel.” 

Noor Palazzi-van Hövell, die werkte als vrijwilliger voor pater Schlooz, schreef in het boek dat in 2013 verscheen 
over zijn leven en werk: ”Zijn levensmotto ’Niemand heeft het recht alleen gelukkig te zijn’ was de drijfveer achter 
zijn doen-denken-spreken. Het idee alleen al om zelf te zwelgen in weelde, terwijl een ander crepeert en het 
meest noodzakelijke ontberen moet, was voor pater Schlooz onverdraaglijk. Hij deelde alles en gaf liever dan dat hij 
ontving.” 

Noodhulpacties
Iemand die onverwoestbaar in die geest werkt, is dokter sr. Rexline. Zij vierde onlangs haar 50-jarig jubileum! Vanaf 
het begin was pater Schlooz 
een grote inspiratiebron voor 
haar in haar werk als hoofd 
van het St. Thomas Hospital 
in Chennai en omringende 
sociale projecten. Ook na 
de overstromingen waar wij 
in de vorige circulaire over 
berichtten, heeft zij meteen 
weer allerlei noodhulpacties 
opgezet om slachtoffers op 
te vangen en van medische 
zorg te voorzien. Gelukkig 
bereiken ons inmiddels ook 
van meerdere kanten berichten 
dat de herstelwerkzaamheden 
na de overstromingen goed 
vorderen. Daar getuigt deze 
foto van de opvang van 
straatkinderen Anbu Illam in 
Kavarapettai ook van. 

                        Maastricht, mei 2016



Een winst voor hun hele leven
Iets doen voor andere mensen maakt echt gelukkiger. Net zoals durven dromen en jezelf doelen stellen. Pater 
Schlooz droomde van het terugdringen van armoede in het gebied waar hij werkte. Dat wilde hij bereiken door 
mensen onafhankelijkheid (terug) te geven. Zo schreef hij in 1985 over Polur, waar hij op dat moment werkte: “Wel 
vierhonderd families zijn nu zelfstandig geworden, dankzij de leningen die ze van de banken, door onze bemiddeling 
hebben gekregen. Velen hebben ossen, waarmee ze kunnen gaan werken waar ze willen, zodat de kastenman hen 
niet meer kan commanderen. Nu hebben we meer dan 1500 kinderen in de avondscholen, waarvan we de beste 
in juni naar een dag- of kostschool zullen sturen. Deze kinderen waren analfabeet, nu kunnen ze lezen en schrijven, 
wat toch wel een winst is voor hun hele leven.” In die lijn werkt onze stichting nog altijd. 

Werk om in de eigen levensbehoeften te voorzien begint met goed onderwijs. Meer dan de helft van de projecten 
die wij ondersteunen heeft dan ook te maken met onderwijs en opvang die is gerelateerd aan onderwijs. Ditmaal 
vragen wij graag in het bijzonder uw steun voor de opvanghuizen van Anbu Ilam. Volgens een door pater Schlooz 
bedachte formule worden hier kinderen opgevangen die slachtoffer waren van kinderarbeid of op straat zwierven. 
In de opvanghuizen krijgen ze niet alleen onderdak, voedsel en medische zorg. Ze volgen ook onderwijs en worden 
op allerlei manieren begeleid om weer een normale plek te krijgen in de maatschappij en waar mogelijk binnen hun 
eigen familie opgevangen te worden. De opvanghuizen van Anbi Illam zijn voor een groot deel afhankelijk van de 
steun van onze stichting. Er wordt gezocht naar lokale hulpbronnen, maar die zijn niet eenvoudig te vinden.

Vorming en scholing van vrouwen en kinderen
Speciale aandacht zouden wij ook willen vragen voor 
het project voor de vorming en scholing van vrouwen 
en kinderen in Vilathikulam, extreem afgelegen in de 
binnenlanden in het zuiden van Tamil Nadu. Dit project 
hebben wij twee jaar geleden overgenomen van de 
Stichting Kamarajapuram, die zich onder de bezielende 
leiding van “Mamma Grond”, zoals zij daar genoemd 
wordt, jarenlang inzette voor de vrouwen en kinderen van 
Vilathikulam. Mamma Grond, inmiddels de 80 gepasseerd, 
vroeg ons dit project van haar over te nemen. Met de hulp 
van de donateurs van de voormalige stichting hopen wij dit 
werk te kunnen blijven doen. Bijzondere steun ontvangen 
wij daarbij van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Ieder 
jaar zijn er acties op die school, waarvan de opbrengst 
bestemd is voor dit doel. Vorig jaar bedroeg de opbrengst 
circa € 5.000,-. Met hun en uw steun hopen we dit project 
te kunnen blijven ondersteunen.

We sluiten deze circulaire graag af met een kleine anekdote over Toon Hermans, de cabaretier, zanger, schilder 
en dichter die dit jaar 100 jaar geleden werd geboren. Hermans was een groot bewonderaar van pater Schlooz en 
vertelde in zijn shows wel eens over ”die kleine pater in India”. Op een avond - toen pater Schlooz in de zaal zat 
omdat hij op bezoek was in Nederland - haalde hij pater Schlooz op het podium en noemde hem ”de kampioen van 
de mede-menselijkheid”. Eerder gaf Hermans al eens de volledige opbrengst van een avondshow aan de stichting. 
Een prachtig gebaar! Uiteraard werd dit zeer dankbaar ontvangen. 

Is geluk niet veel mooier als je het kunt delen? Wij hopen dat u weer bereid bent een steentje bij te dragen voor de 
allerarmsten in India. Iedere euro die u doneert draagt voor minimaal 99 cent bij aan iemand anders geluk.

Onze dank is bij voorbaat groot. Wij wensen u veel voorjaarsgeluk!

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)   R. van der Naald (lid)
P. Op Heij RA (lid)    R. Kuitems
   

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


