Stichting Pater Schlooz

Beste vrienden en weldoeners,

Maastricht, december 2007

Maar allereerst willen wij u danken namens alle kansarme kinderen, de zieken en hulpbehoevenden, de
alleenstaanden en bejaarden, de gehandicapten en
andere arme en hulpeloze mensen waarover de stichting zich het afgelopen jaar ontfermd heeft. Dankzij uw
bijdrage en uw inzet is voor deze mensen het leven
weer een stuk zonniger... Wij wensen u dan ook prettige feestdagen
en alle goeds voor 2008 en hopen ook in het nieuwe jaar op uw
steun te kunnen rekenen.
Laten we beginnen met de motiverende resultaten die
we in Polur hebben bereikt.
In Polur hebben we in samenwerking met Lions en
Cordaid een internaat gerealiseerd voor 150 tot 200
kinderen. Hierdoor worden kansarme kinderen in staat
gesteld onderwijs te volgen en misschien hun dromen
te verwezenlijken.

Drie kinderen die
weer een kans op
een goede toekomst
hebben, v.l.n.r.:
Jeganathan. S,
Thangaraj. E
en Raji. L

Op de foto links ziet u één van de leslokalen (zonder meubilair). Het doet ons deugd u te kunnen
melden dat wij inmiddels, in samenwerking met
Cordaid, de financiële dekking voor het meubilair rond hebben.
Kortom, een gedeelte van de kansarme
kinderen in de deelstaat Tamil-Nadu zal binnenkort een ‘comfortabeler’ bestaan leiden.

Technische school Polur met internaat voor 150 tot 200 kinderen
Wij willen u een tweetal persoonlijke notities van deze kinderen
niet onthouden en hebben deze als bijlage bijgevoegd.
Wat u moet weten dat is dat met slechts € 327,- (56 Rs is € 1,-)
per jaar een kind eten, scholing, kleding, aandacht en liefde krijgt
(zie overzicht hiernaast). Naar westerse maatstaven misschien
een kleinigheid, voor een kind in India een gigantisch verschil...
Tot slot nog even aandacht voor het project in Salem, eveneens
in de deelstaat Tamil-Nadu. Zie hiervoor ommezijde.
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Comité van Aanbeveling: mr. H. van den Broek, drs. R.P.H.M. van der Linden, dr. H.O.Ch.R. Ruding en mr. W.F.C. Stevens.

Met deze circulaire brengen wij u even op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en vragen even uw aandacht voor een project in
Salem, speciaal voor kinderen en jongeren met HIV/AIDS die in
India tot op de dag van vandaag nog verstoten en gediscrimineerd
worden.

De met aids besmette kinderen worden in India verstoten, gemeden en gediscrimineerd. Regelmatig bereiken ons
schokkende en schrijnende berichten. Don Bosco Abu Illam Salem heeft een goed doordacht plan uitgewerkt om
voor deze kinderen een tehuis te stichten. Een onderdak voor zorg, bescherming en behandeling. Ze hebben al
een grondstuk met gebouwen gevonden (zie foto beneden). Voor de aankoop hiervan is echter € 63.000,- nodig.
Zodra dit perceel is aangekocht kan Don Bosco meteen kinderen in de bestaande gebouwen opvangen en helpen,
in samenwerking met andere serviceclubs en schenkers, het plan verder te realiseren.

Akkerland om te cultiveren

Ruimte voor uitbreiding en verdere invulling
van het plan

Een van de bestaande
gebouwen op het
grondstuk. Hier kunnen meteen met Aids
besmette kinderen
worden opgevangen
en verzorgd worden

Tehuis voor HIV/AIDS besmette kinderen in Salem, Tamil-Nadu, India

Stichting Pater Schlooz maakt zich hard om de benodigde gelden voor de aankoop van de lokatie bij elkaar te
krijgen. Uw steun hierbij is onmisbaar. Mocht u ruimte in uw budget vinden of iemand kennen die iets voor een
medemens wil betekenen, dan houden wij ons warm aanbevolen. Vrienden en weldoeners voor de Stichting Pater
Schlooz zijn altijd welkom!
Meedoen? Neem contact op via info@stichtingpaterschlooz.nl of bel 043 - 310 14 85.
Voor de goede orde en volledigheid vindt u in de bijlage ook de (voorlopige) begroting 2008 van de stichting.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur,
J. Boels
Mr. P. Boels
T. Lamberts
Drs. G. Beijer
A. Luxembourg
Drs. P. Opheij
G. Schoorl s.d.b.

Voorzitter
Secreatris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

Voorlopige begroting 2008

Naam project

Uitgaven

		
01.

Schlooz Memorial Educational Scheme, SMES.

8 Lahks

02.

Social Service Project, Varadarajanpet.

9 Lahks

03.

Anbu Illam, Salem. Zwerfjongeren.

5 Lahks

04.

Don Bosco Polur. Techn. School.

05.

Pope John’s Garden. Melaatsendorp/Beatitudes

5 Lahks

06.

Fr. Schlooz Memorial Dispensary.

4 Lahks

07.

Perambalur Pius X-church.

08.

St. Thomas Mount Hospital.

09.

D.B. Pondicherry.

6 Lahks

10.

Fr. Jesudas, Thennangudy. Tractor 4e jaar van 6, 2,5 -/-0,5 tractor

2 Lahks

11.

M. Louis Pannur.

12.

Families Polur

Totaal 57 lahks tegen koers van 1,8 (1/10/07 - 1,765)

10 Lahks

2,5 Lahks
1 Lahk

1 Lahk
4 Lahks

€ 101.600,00

Tsunami
09.

Don Bosco Pondicherry, 0,7 lakh, 4E jaar van 5

€

1.200,00

Extra uitgaven
07.

Pius X Church Tailering, 1 lakh

€

1.800,00

09.

D.B. Pondicherry Nightstudies, 3 lakhs, 3e jaar van 3

€

5.400,00

		
Totaal

€ 110.000,00

