Stichting Pater Schlooz
Maastricht, december 2009

De turbulente ontwikkelingen in de wereldeconomie beheersen het nieuws en juist in deze moeilijke tijden is het van nòg groter belang om iets te blijven doen aan de armoede in de wereld. In Zuid-India, de
streek waar Stichting Pater Schlooz actief is, is uw steun nog steeds hard nodig om iets te veranderen
aan de uitzichtloze situatie waarin velen zich bevinden. Mede dankzij uw donaties kunnen wij net dat
verschil maken dat er voor zorgt dat er weer hoop gloort voor deze mensen. Zeker omdat van iedere
euro die onze stichting ontvangt minimaal 99 cent bij de projecten terechtkomt. Daar zijn wij trots op
en wij hopen dat het u sterkt om vooral te blijven geven.
Stichting Pater Schlooz ondersteunt momenteel zeventien projecten in Zuid-India op het gebied van met name onderwijs, opvang,
medische zorg en sociale begeleiding. Het zijn allemaal
relatief kleinschalige projecten met een maximaal
sociaal rendement. Dat vinden wij belangrijk en speelt
mee bij het maken van keuzes voor nieuwe projecten.
Jaarlijks ontvangt onze stichting zo’n tien tot twintig
nieuwe aanvragen. Deze kunnen wij helaas niet
allemaal honoreren. Bij het maken van een keuze
laten wij ons adviseren door onze plaatselijke
contactpersonen en de Salesiaanse paters die een
groot deel van de projecten uitvoeren.
Zij zijn immers direct betrokken, weten
waar behoefte aan is en hoe wij het beste
kunnen helpen. Zo weten wij dat de
donaties van onze stichting effect
Gypsies in Thirukazukundram die dankzij uw bijdrage een
hebben en dat het sociale rendement
betere toekomst tegemoet zien.
maximaal is.
Door de kleinschaligheid van de projecten blijven de lijnen bovendien kort en dat zorgt er voor dat wij
ook vanuit Nederland goed zicht houden op de uitvoering en effectiviteit van de projecten.
De continuïteit van de projecten die Stichting Pater Schlooz ondersteunt is groot. Dit komt mede
doordat de mensen die de projecten uitvoeren er hun levenswerk van hebben gemaakt. Net als pater
Schlooz destijds zijn zij er dag en nacht voor ‘hun’ mensen. Voor hen die in grote armoede leven,
wees zijn of ziek zijn en geen geld hebben om hun kansarme situatie te verbeteren door bijvoorbeeld
onderwijs en medische zorg. ‘Onze’ projectleiders doen dit werk niet slechts voor een paar maanden
maar voor de rest van hun leven. En daar geven wij graag onze steun aan.

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.

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.

Beste Vrienden en weldoeners,

Graag sommen wij de belangrijkste projecten van
Stichting Pater Schlooz in 2009 voor u op:
• Het opvangtehuis voor met HIV/AIDS besmette kinderen in Salem
dat begin dit jaar voortvarend van start is gegaan.
• De Children’s Village in Veeralur voor de opleiding en
opvang van kinderen van zeer arme landarbeiders.
• De bouw van huisjes voor de gypsies in Thirukazukundram. Dit project is in 2009 goed gevorderd
en inmiddels zijn er dankzij onze stichting
20 huisjes gebouwd of in aanbouw.
De Preuvenetour 2009, een evenement waarbij
Limburgse prominenten ﬁetsen voor een goed
doel, heeft een aanzienlijk bedrag bijgedragen.
Stichting Pater Schlooz mocht in oktober
€ 14.000,- in ontvangst nemen.
• De mediaopleidingen van het Don Bosco Institute of
Een aantal van de met HIV/AIDS besmette kinderen
Communication Excellence (DBICE) en het
in Salem, samen met een begeleider.
Don Bosco Institute of Communication Arts (DBICA).
Dankzij deze opleidingen vinden steeds meer kansarme jongeren een baan waarmee ze tevens hun
familie kunnen onderhouden.
De volledige lijst van projecten die de stichting in 2009 heeft ondersteund treft u als bijlage aan.
Voor hen die meer informatie wensen en over internet beschikken verwijzen wij naar:
www.stichtingpaterschlooz.nl.
Gelukkig zien veel mensen het nuttige werk van Stichting Pater Schlooz in en mogen we nog regelmatig nieuwe donateurs verwelkomen. Zo is onlangs voetbalcoach Dick Advocaat Vriend geworden
van Stichting Pater Schlooz. Ook is onlangs dankzij mevrouw Vis uit Zutphen een bedrag van € 2.000,overgemaakt naar het Social Welfare Centre Beatitudes in Chennai (de overkoepelende organisatie
waaronder Pope John’s Garden valt). Mevrouw Vis is begin jaren ‘70 als achttienjarige een jaar werkzaam geweest in dit destijds door pater Schlooz geleidde centrum. Twee jaar geleden is zij hier samen
met haar dochter opnieuw geweest en bij terugkomst heeft zij een aantal mensen bereid gevonden
iedere maand tien euro te doneren. Zij heeft Stichting Pater Schlooz benaderd om er zorg voor te
dragen dat het door haar ingezamelde bedrag van € 2.000,- nog voor de Kerst op de plek van bestemming komt. De mensen van het old people home, de leprapatiënten en hun familieleden in Pope John’s
Garden en vele andere volwassenen en kinderen van het centrum zullen haar zeer dankbaar zijn.
Vrienden en donateurs stellen ons dus ieder jaar opnieuw in staat om de allerarmsten in India een
betere toekomst te bieden. Met de bijgevoegde acceptgiro kunt u zelf bepalen hoeveel u schenkt.
Uw gift is mogelijk ook ﬁscaal aftrekbaar, afhankelijk van uw eigen situatie. Kent u iemand in uw
omgeving die ook donateur wil worden, dan kunt u hem of haar via e-mail of bijgevoegde antwoordstrook opgeven als nieuwe donateur. Wij zorgen dan voor een welkomstbrief.
Wij hopen ook in 2010 weer op uw steun te kunnen rekenen en wensen u tot slot heel ﬁjne feestdagen
vol aandacht voor hen die u lief zijn.
Het bestuur,
J. Boels (voorzitter)
Mr. P. Boels (secretaris)
Drs. G. Beijer (penningmeester)
A. Luxembourg (lid)

P. Op Heij RA (lid)
G. Schoorl s.d.b. (lid)
P. Caris (lid)
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2009

01.

Schlooz Memorial Educational Scheme, SMES.
€15.000,=
Verdeeld over 12 scholen worden met onze bijdrage 500 kinderen toegelaten uit gezinnen die werkelijk te arm
zijn om één cent te betalen.

02.

Social Service Project, Varadarajanpet.
€10.000,=
Een groep van van ca. 700 mensen, bestaande uit alleenstaande weduwen met kinderen, alleenstaande
bejaarden, lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten en melaatsen die dagelijks honger lijden,ontvangen
wekelijks een ondersteuning van € 0,50. Ze worden bovendien sociaal begeleid door een comité uit de
bevolking in samenwerking met de Salesiaanse paters.

03.

Zwerfkinderenproject Anbu-Illam, Salem.
€ 9000,=
Jaarlijks worden tientallen kinderen bevrijd uit de slavernij van de kinderarbeid. Zwerfkinderen worden in
samenwerking met gemeente-bestuur en politie bij de busstations opgespoord en naar het Salesiaanse
opvangcentrum gebracht. Als blijkt dat ze niet naar huis terug kunnen, worden ze in de groep van ca. 120
opgenomen. Ze krijgen onderdak, voeding en kleding en gaan naar school of leren een vak.

04.

Don Bosco Technische School, Polur.
€14.000,=
Omdat veel kinderen uit de allerarmste gezinnen van grote afstand komen, wonen ze in het internaat.
We betalen de kosten van voeding en kleding voor 60 jongens en dragen bij aan de kosten van de school, waar
ze gratis worden toegelaten. Voor ca. 70 werkende jongens en meisjes is gezorgd voor avondscholing.
Er wordt op de eigen boerderij opleiding gegeven in land- en tuinbouw.

05.

Melaatsendorp Pope John’s Garden.
€15.000,=
Gelukkig is het aantal bewoners in de loop der jaren teruggelopen van 800 naar ca. 180. De meeste bewoners
zijn bejaarde mensen, die dikwijls al meer dan 20 jaar in dit door Pater Schlooz gestichte dorp verblijven.

06.

Fr. Schlooz Memorial Dispensary.
€ 6.000,=
Helaas stierf het afgelopen jaar Francis, de stichter en inspirerende leider van dit project. Zijn werken gaan
echter door en het ziekenhuis, de verpleegstersopleiding en de opleiding tot naaisters en in type-en
computervaardigheden hebben onze steun meer dan ooit nodig. Wij dragen met name bij aan de kosteloze
verstrekking van medicijnen aan de allerarmsten.

07.

Perambalur Pius X Church.
€ 5.000,=
Als opvolger van Fr. Vincent probeert Fr. K.C. Francis in Perambalur en de primitieve hutten-dorpen
daaromheen te voorzien in de scholing en opvoeding van de kinderen. Daarnaast worden jaarlijks 30 meisjes in
de gelegenheid gesteld een opleiding te volgen, waardoor zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

08.

Thomas Mount Hospital enSocial project Sr. Rexline Chennai.
€ 3.500,=
Naast het Hospital geeft Sr. Rexline leiding aan haar sociaal project in de dorpjes rondom het ziekenhuis.
In de kosten van onderwijs en voorlichting dragen wij bij.

09.

Don Bosco Boys Home Pondicherry.
€16.000,=
In het door Father Majella geleide internaat verblijven ca. 250 jongens. Ze krijgen onderwijs op de scholen in de
omgeving. Avondstudie en non-formal scholing gebeurt op eigen terrein. Ca 100 werkende jongens krijgen een
avondopleiding. Anderen krijgen 's avonds computerles.

10.

Fr. Jesudas Thennangudy.
€ 3.000,=
Fr. Jesudas werkt tussen de dalits (kastenloze, zeer arme mensen) in de huttendorpen “in de rimboe”.
Ook hij geeft hoop op een betere toekomst door opvoeding en scholing van de jeugd.

11.

M. Louis Pannur.
€ 1.500,=
De jongensschool in Pannur wordt bezocht door ca 1100 jongens uit de omringende dorpen.
We leveren een kleine bijdrage in de kosten.

12.

Families Polur.
€ 8.000,=
In Polur worden vier families financieel geholpen bij de opvoeding en onderwijs voor de kinderen en
kleinkinderen. De kosten worden gedragen door één van de bestuursleden.

13.

Father Job Pavunjur.
€ 4.500,=
Fr. Job heeft naast zijn parochie de zorg over acht avond-studie centra, waar jeugd en volwassenen een
studie-begeleiding en onderwijs krijgen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor een internaat met 40 kinderen
uit de verder afgelegen dorpen.
----------------

€110.500
ZIE OMMEZIJDE VOOR EXTRA PROJECTEN

EXTRA PROJECTEN 2009

Home for HIV/Aids children
betaald in 2008
Gypsy-project

€ 26.000,=

Children-Village Veeralur

€ 30.000,=

Home Away From Home
opvang zwerfkinderen

€

7.000,=

Don Bosco Boys Home Polur
toiletten en stoomkeuken

€

7.000,=

DBICA Chennai

€ 23.000,=

DBICE Trichy

€ 20.000,=
___________
€ 113.000,=
TOTAAL BIJGEDRAGEN IN 2009

€ 223.500,=

