
Stichting Pater Schlooz

Statutaire Zetel: Venlo • Register st. 29.428 d.d. 12-1-1970 

Correspondentie-adres: Parkweg 5b, 6212 XN Maastricht
Tel: 043 - 3101485 • Fax: 043 - 3215812 • info@stichtingpaterschlooz.nl • www.stichtingpaterschlooz.nl

ING: 68.84.84.018 • IBAN: NL26 INGB 0688 4840 18 • BIC: INGBNL2A
De stichting is erkend als ANBI algemeen nut beogende instelling. 

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,
 
December is de maand van de geboorte van jezus, van de familie, de vrede en de goede wensen voor elkaar.
Maar het is ook de maand, waarin je je realiseert, dat dit jaar, waarvan je dacht, dat het nog een hele tijd zou duren, alweer 
zo goed als voorbij is. Voor onze stichting was 2017 een jaar van veel nieuws. Bestuurswisselingen en het verdwijnen van 
vaste, zeker gedachte, bekende bronnen, waaruit we financieel  konden putten.
Tegelijkertijd hebben we mogen constateren, dat onze vrienden ook onze echte vrienden zijn gebleken en gebleven.

Al met al hebben we ondanks de vooruitzichten, die tot een beetje somberheid hadden kunnen leiden, toch in India 
kunnen helpen, daar waar we het liefst wilden helpen. Precies in de geest van pater Frans, die zijn hoofd nooit boog voor 
slechte vooruitzichten. Integendeel.

Een overzicht van het tweede half jaar van 2017.
Het project, waar het bestuur zich dit jaar het meest op gericht heeft, is de uitbreiding van  het Don Bosco Care Home voor 
kinderen, besmet met aids/HIV in Nilavarapatti, waar we in onze vorige nieuwsbrief van mei ook al over bericht hebben.
Het Cauveri Development Office voor dit project onder leiding van de 
aanstekelijk bevlogen Fr. Ricopar heeft het plan opgevat en uitgewerkt 
om het opvangcentrum uit te breiden met één klaslokaal en twee 
toiletgebouwen.
Een ambitieus plan, dat meer dan € 80.000,- kost. Maar dat weerhoudt  
Fr. Ricopar er zeker niet van om het plan tot in detail uit te werken, 
te laten uitrekenen door plaatselijke aannemers en het in de vorm van een 
de gedetailleerde offerte, gewoon aan ons voor te leggen. Wat zeiden we 
ook alweer van die geest van Frenske?
Uit onze eigen middelen. Wat zeg ik? Door uw giften, aangevuld 
met een drietal grote anonieme extra schenkingen hebben we 
in oktober/november kunnen besluiten Fr. Ricopar groen licht 
te geven voor de start van de bouw. Dat Fr. Ricopar in India een 
vreugdedans heeft gemaakt, weten we zeker en wij dansen een 
beetje met hem mee.
De nood is immers hoog. Steeds vaker kunnen de kinderen 
nergens terecht. Zoals u weet is het beleid van het Home om alleen 
kinderen, die echt geen thuis hebben of kunnen krijgen, permanent 
op te vangen. Dit is natuurlijk de allerkostbaarste oplossing, die per kind 
zo veel opslokt, dat er uiteindelijk maar plek is voor een beperkt aantal kinderen.
Regel is dus, dat de kinderen naar hun eigen school in hun dorp of omgeving gaan.
Maar waarom zou het in India anders zijn dan in de rest van de wereld? Kinderen opvangen met 
een besmettelijke ziekte zoals aids, is een stuk moeilijker dan gezonde kinderen op school.... en dus…. juist ja. In veel 
gevallen is er geen plaats meer op de gewone school.
U kent toch het verhaal van die herberg op 24 december ’s avonds in het jaar nul in Galilea...

Alle reden dus om de school uit te breiden, waardoor nog meer kinderen in het care home opgevangen kunnen worden.

We houden u op de hoogte van de voortgang van de bouw. 
Twee van onze bestuursleden gaan in januari aanstaande zelfs ter plaatse kijken.

                        Maastricht, december 2017



En wat gebeurde er nog meer in India?

Trichy
Een niet zo bekend project is het Don Bosco Institute of Information and Communication Excellence in Trichy. Hier worden 
cursussen gegeven in samenwerking met de Bharathidasan Universiteit. Jonge mensen van het platteland, waar de 
moderne media nog bepaald niet het leven van jongeren beheersen en die dus, in vergelijking met ‘stadskinderen’, ook 
weinig van moderne media afweten, worden ingewijd in de geheimen en mogelijkheden van het gebruik van video en 
telvisie. Ze kunnen er zelfs certificaten en diploma’s halen op dit veel gevraagde vakgebied.
Hoe deze ‘televisie- en mediaschool’ zich uiteindelijk ontwikkeld is nog afwachten, maar vooralsnog steunen we het 
project. De lijfspreuk van het instituut is de beroemde uitspraak van Franklin D. Roosevelt, de Amerikaanse president met 
Nederlandse roots: “We cannot always built the future for our youth, but we can build our youth fort he future”.
Pater Schlooz zou het gezegd kunnen hebben

Coimbatore
Het totaal aantal ‘street-’ en ‘tribal-’ kinderen, dat opgevangen wordt in het 
gelijknamige project Don Bosco Anbu Illam stijgt in 2017 met 33 naar 178.
Deze kinderen leven zonder thuis. Ze zwerven rond en hun problemen zijn 
zeer divers. Laten we zeggen van eenzaam tot crimineel. 
Dat is een heel wijds begrip, maar zo wijds zijn de problemen ook.
Het grootste probleem van al deze kinderen is, dat ze onvoldoende aangepast 
zijn aan de normen, die een moderne maatschappij stelt aan iedereen, die in 
die maatschappij een zelfstandig eerlijk bestaan wil opbouwen. Doel van het 
project is dan ook de kinderen die normen bij te brengen.
Een kleine greep uit de speciaal voor deze kinderen georganiseerde activiteiten 
in tweede helft van 2017.
Op 24 augustus was er een zogenaamd ‘medical camp’. Dr. Shilpa onderzocht dertig kinderen op hun algemene gezondheid 
en gaf adviezen over hun leefwijze. Voorafgaand was er eind juli al een boekenbeurs georganiseerd. Voor de meeste 
jongens was het bijna niet te geloven dat er over nagenoeg alle onderwerpen boeken bestaan. Het is echter belangrijk 
dat zij vertrouwd raken met het gebruik van boeken. 
In juli en augustus werden evenementen georganiseerd met als doel de kinderen bewust te maken van de natuur en alles 
wat daarmee te maken heeft.
Een bezoek aan een dierentuin is natuurlijk altijd leuk, maar dit bezoek had tot doel de kinderen te leren, hoe je verantwoord 
met dieren omgaat. Vervolgens werd een waterproject in Kovaikondattam bezocht, waar duidelijk werd gemaakt waarom 
het zo belangrijk is om over zuiver water te kunnen beschikken en wat je allemaal met zuiver water kunt doen.
Deze jongens, die een rauw bestaan hebben gekend, moeten bewust gemaakt worden van wat wij ons ecosysteem 
noemen, een begrip, dat ze absoluut niet kennen en dat op straat en in de velden waar de naakte strijd om het bestaan 
woedt, bepaald geen prioriteit heeft.
In een speciaal project werd aandacht besteed aan de verkeersregels en ook hebben de jongens nog deelgenomen aan 
wedstrijden op het gebeid van kunst en cultuur in Kamaraguru. Bij die tekenwedstrijden zijn zelfs prijzen gewonnen.
En last but not least was er een programma om de jongens bewust te maken van de gevaren van drugs-  en alcoholverslaving.

Het micro finance project.
Natuurlijk geen nieuwsbrief zonder ons grootste project.
In de loop van het jaar is gebleken, dat het managen van een zakelijk project, zoals het opzetten van een soort volksbank, 
toch andere meer strikte vaardigheden vereist dan het zorgen voor en onderwijs geven aan de allerarmsten, waar onze 
vrienden in India zo vreselijk goed in zijn. Tot onze grote schrik ontvingen we van betrokken derden donateurs van het 
project een bericht, dat de administratieve organisatie in India niet aan de maatstaven voldeed. Gelukkig heeft intussen 
nader overleg plaatsgevonden, zijn alle zaken rechtgezet en loopt de tweede tranche van de leningen, zoals het hoort.
Wij berichten u hierover, omdat onze nieuwsbrief natuurlijk niet alleen juichberichten moet bevatten, maar ook iets mag 
vertellen over hobbels, die wij natuurlijk met enige regelmaat op de weg aantreffen.

Ten  slotte.
Van ganser harte wensen wij al onze vrienden op de oude traditionele manier van Pater Frenske , een zalig kerstfeest en 
een zalig nieuwjaar.

Het bestuur van de Stichting Pater Schlooz,

Mr. W.J. Dols (voorzitter)    R. van der Naald (lid)
F. Nelissen (secretaris)    R. Kuitems (lid)   
P. Op Heij RA (penningmeester)   Mr. P.M. Boels (erevoorzitter)  
Fr. R. Mariasusai (lid)    J.H.M. Boels (erevoorzitter)
     
   Heeft u kinderen, familie, vrienden of kennissen die ook een steentje willen bijdragen? 

Verwijs hen dan naar de website www.stichtingpaterschlooz.nl. Alvast bedankt!


