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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,

Hopelijk heeft u een fijne kerst in het vooruitzicht. Het is in ieder geval een goed moment om in alle rust terug te 
blikken op de mooie resultaten die we - dankzij uw steun - dit jaar hebben kunnen boeken. Namens alle Indiase 
kinderen en hulpbehoevenden waar de stichting zich het afgelopen jaar over ontfermd heeft, willen wij u oprecht 
danken voor uw steun.  

Het afgelopen jaar is ons in India echter ook een belangrijk persoon plotseling ontvallen, namelijk Francis Palani. 
Hij overleed op 2 mei 2008 als gevolg van een tragisch auto-ongeluk. Francis kreeg al op 6-jarige leeftijd de 
helpende hand van Pater Schlooz toegereikt. En onder het motto ‘niemand heeft het recht om in zijn eentje 
gelukkig te zijn’ heeft Francis op zijn beurt het goede werk van Pater Schlooz met een ongelofelijke energie en 
daadkracht voortgezet. Als een klein eerbetoon aan alles wat Francis voor de allerarmsten in het zuiden van India 
betekend heeft, staat op de achterkant van deze brief zijn levensverhaal.

Eerst vertellen we u graag nog wat meer over het goede nieuws van 2008. Dankzij uw steun werd in Salem  een 
stuk grond aangekocht en is gestart met de bouw van een tehuis voor kinderen die met HIV/Aids besmet zijn en 
verstoten en gediscrimineerd worden. In een bestaand gebouw op dit stuk grond worden nu zelfs al 25 kinderen 
opgevangen en verzorgd. Op korte termijn zal begonnen worden met de bouw van een medische ruimte bij het 
tehuis, mede mogelijk gemaakt met een gift van € 20.000,-, die Stichting Pater Schlooz ten behoeve van dit project 
ontving. Voor deze kinderen begint 2009 dus op een stuk hoopvollere wijze. Onze hartelijke dank voor 
uw bijdrage hieraan! 

Stichting Pater Schlooz heeft inmiddels ook de bouw van zes huizen voor de verstoten nomadenfamilies in 
Tirukazhukundram kunnen financieren. De gediscrimineerde groep van ongeletterde nomaden in het zuiden 
van India loopt tegen allerlei problemen aan. Door allerlei omstandigheden kunnen zij steeds moeilijker eigen 
inkomsten verwerven, met alle sociale gevolgen van dien. Door het project worden zij in staat gesteld hun kinderen 
naar school te laten gaan en zelf een opleiding te volgen waardoor ze weer in hun eigen levensonderhoud kunnen 
voorzien. Om deze verstoten groep mensen structureel te helpen, zijn nog veel meer huizen nodig. Ze kosten  
€ 3.500,- per stuk. Ook in 2009 willen wij ons inzetten om nog meer huisjes te financieren en hopen op uw steun 
daarbij. 

Een ander nieuw project waarvoor we uw aandacht vragen, is de Children’s Village in Veeralur, een klein afgelegen 
dorp in Tamil Nadu. Pater Schlooz kwam hier vaak op bezoek toen hij priester was in het naburige Polur. 
De mensen in deze streek zijn zeer arm en totaal afhankelijk van grondbezitters. Er heerst veel werkeloosheid, 
alcoholisme en ongeletterdheid met discriminatie als gevolg. Met name de kinderen krijgen niet de kansen die ze 
verdienen. Ze moeten vaak vroegtijdig met school stoppen om te gaan werken. 

Om de armoede en problemen in Veeralur structureel aan te pakken wordt begonnen bij de kinderen. In de 
Children’s Village, opgezet door de Salesianen die hier al veertig jaar werken, wordt veel aandacht besteed aan 
hun opleiding, sport, zorg, kunst en cultuur en persoonlijkheidsontwikkeling. Bovendien wordt een hostel gebouwd 
waar ieder jaar zo’n 200 kinderen onder één dak hun opleiding en zorg kunnen krijgen. Een project dat in lijn met 
de idealen van Pater Schlooz wordt opgezet en waar uiteindelijk de hele streek van profiteert. 

Wij hopen ook in 2009 weer samen met u vele nieuwe kansen te creëren voor al deze mensen. 
Wij wensen u prettige feestdagen en vooral een goed en gezond 2009. 

Het bestuur,
J. Boels (voorzitter)
Mr. P. Boels (secretaris)
Drs. G. Beijer (penningmeester)
A. Luxembourg (lid)

Maastricht, december 2008

P. Op Heij RA (lid)
G. Schoorl s.d.b. (lid)
P. Caris (lid)



IN MEMORIAM 
Francis (1953 – 2008)

Francis werd op 6 oktober 1953 geboren in Kadambai. Zijn moeder stierf toen hij drie jaar oud was. Zijn vader 
liet hem en zijn drie jaar oudere zusje alleen achter en ze werden opgevoed door hun oma. In die tijd was Pater 

Schlooz priester in Wandavasi. Hij kwam altijd door het dorp van Francis als hij de mis ging doen in een verderop 
gelegen dorp. Francis rende dan langs zijn fiets een stuk met hem mee. Toen hij op een keer voor op het stuur 
mocht zitten, kwam hij met een been tussen het fietswiel en nam Pater Schlooz hem een paar weken mee naar 

Wandavasi voor behandeling. Ondertussen raakte Francis echter zo gehecht aan Pater Schlooz dat hij niet meer 
terug naar zijn dorp wilde. Met instemming van zijn grootmoeder bleef hij toen bij Pater Schlooz. 

Op zijn veertiende wilde hij zich bekeren tot het Christendom en werd hij gedoopt. 

Francis volgde een opleiding tot apotheker en startte een apotheek in Chennai. Hij trouwde met Rani, een 
fysiotherapeute. Samen kregen ze een zoon en een dochter. In 1998 startte hij met de bouw van een kleine 

polikliniek in het dorp waar hij vandaan kwam. Hier konden de allerarmsten uit met name de afgelegen dorpen 
tegen een minimale bijdrage of zelfs helemaal gratis de zorg en de medicijnen krijgen waarvan ze tot dan verstoken 
bleven. Daarnaast zette hij een opleiding op voor naaisters en computervaardigheden. Hij wilde dit geheim houden 
voor Pater Schlooz tot diens verjaardag op 23 mei 1998. Pater Schlooz stierf echter helaas twee maanden eerder, 
zodat hij het werk van Francis nooit gezien heeft. Francis betaalde uit eigen zak en met financiële ondersteuning 
van Stichting Pater Schlooz de salarissen van de arts en de verpleegsters en de medicijnkosten behoudens een 
geringe eigen bijdrage van de patienten die dat konden opbrengen. Ook de kosten van de onderwijzers van de 

door hem gestarte opleidingen betaalde hij zelf. 
De apotheek in Chennai liet hij steeds meer aan anderen over om zich zoveel mogelijk te kunnen wijden aan zijn 

werk voor de allerarmsten.

Enkele jaren geleden slaagde hij er ook nog eens in om een ziekenhuis met 30 bedden op te richten op 
enkele honderden meters afstand van het polikliniekje. Hij kreeg daarbij de hulp van de Zwitserse stichting 

‘Amice Padre Montavani’. Enige tijd later voegde hij daar nog een verpleegstersopleiding aan toe, die officiële 
overheidserkenning kreeg. Inmiddels hield hij zich nog uitsluitend met al deze projecten bezig en woonde en werkte 

hij in het ziekenhuis. Hij ontving daarvoor geen enkele beloning en oogstte de bewondering van 
iedereeen. Het verdriet was dan ook zeer groot toen Francis op 2 mei 2008 na een lange, vermoeiende dag is 
verongelukt. Een groot verlies voor zijn familie, de mensen waarvoor hij zo veel goed werk verrichtte en voor 

Stichting Pater Schlooz. Er wordt thans nog gewerkt aan de regeling van zijn opvolging. Zijn zoon neemt de zaken 
voorlopig waar.


