Stichting Pater Schlooz

Maastricht, december 2012

Het 100ste geboortejaar van de naamgever van onze stichting loopt ten einde. We kijken terug op een bijzonder
jaar waarin maar liefst 375.715,- euro werd overgemaakt aan onze projecten in het zuiden van India. In de bijlage
vindt u een beknopt overzicht. In ons jaarverslag, dat in het voorjaar van 2013 verschijnt, kunt u meer lezen. Op
diverse manieren werd dit jaar stil gestaan bij het feit dat het 100 jaar geleden was dat pater Schlooz werd geboren.
Niet alleen door onze projectpartners in India, waarvan velen pater Schlooz nog gekend hebben, maar ook hier in
Nederland. Zo werden we tijdens de jaarlijkse Vriendendag in september hartelijk ontvangen op het gemeentehuis
van Venlo, waar wethouder Teeuwen lovende woorden sprak over ‘hun’ Venlonaar pater Frans Schlooz. Hierbij waren
ook diverse familieleden van pater Schlooz aanwezig.
Nu richten wij graag weer de blik vooruit, want er is nog genoeg werk te verzetten. Begin dit jaar publiceerde de
Indiase regering een rapport waaruit bleek dat ondervoeding in India nog altijd een groot probleem is. Zo’n 42
procent van de kinderen tot vijf jaar is namelijk te licht voor zijn leeftijd. Veel van onze projecten zijn gericht op
kinderen. Niet zelden wordt hierbij ook voedsel verstrekt. De hoofdmotor voor onze stichting is echter in veel
gevallen educatie en onderwijs.
Van kansarm naar kansrijk
In de vorige circulaire riepen wij uw hulp in voor de bouw van zes klaslokalen voor een school in Varadarajanpet,
zodat 300 kinderen niet langer in de open lucht onderwijs hoefden te krijgen. Met trots kunnen wij melden dat
we waarschijnlijk al meer dan de helft van de benodigde 60.000 euro bij elkaar hebben gekregen. We hebben het
project gepresenteerd aan Stichting Boeken Steunen Mensen uit Venlo en zijn hierbij als winnend project naar voren
gekomen. Van de opbrengst van de 27e Boeken- en Platenbeurs van 4 t/m 6 januari 2013 in het Blariacumcollege in
Blerick is daardoor 18.000 euro bestemd voor de bouw van de klaslokalen
van de Don Bosco Higher Secondary School in Varadarajanpet, waar
Stichting Pater Schlooz zich voor inzet. Bovendien heeft Cordaid
als samenwerkingspartner van onze stichting ook nog eens
18.000 euro toegekend. Door de extra klaslokalen die zo hopelijk
in 2013 gebouwd kunnen worden, kunnen ongetwijfeld weer
vele jongeren ‘promoveren’ van kansarm naar kansrijk.
Diverse ex-leerlingen van de school hebben inmiddels
hooggeplaatste functies in bijvoorbeeld onderwijs
(zoals een professor aan de universiteit van Chennai),
bedrijfsleven en gezondheidszorg terwijl hun ouders
en grootouders ongeschoolde arbeiders (koelies)
waren met een inkomen van ongeveer 1 euro per
dag. Een lot dat ook hen beschoren zou zijn geweest,
als zij niet de kans hadden gekregen om op ‘onze’
school onderwijs te volgen.
Help de met hiv-/aids besmette kinderen
Onze stichting is ook steeds actiever op het gebied
van de zorg voor jonge hiv-/aidspatiënten. Wereldwijd
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Beste Vrienden en weldoeners,

zijn er zo’n 16,6 miljoen weeskinderen onder de 18 jaar als gevolg van aids (bron: Stop Aids Now). Het merendeel
van hen leeft in sub-Sahara Afrika. Maar ook in India - met name in het arme zuiden - is dit een groot probleem.
Des te meer als de kinderen zelf ook besmet
zijn. Stichting Pater Schlooz vindt het belangrijk
om deze kwetsbare groep te helpen. Alle drie
de aidsprojecten die onze stichting momenteel
ondersteunt, zijn in toenemende mate gericht
op community care: zorg en begeleiding in
de eigen omgeving/familie van de kinderen.
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen is dit meestal het beste.
In deze circulaire vragen wij graag uw aandacht
voor het Home Based Care programma voor
kinderen die besmet zijn met hiv/aids in het
district Vellore. Hier wonen naar schatting zo’n
8.000 mensen die besmet zijn, waarvan 600
kinderen (van 1 tot 12 jaar oud). De meeste van
hen zijn wees of hebben nog slechts één ouder
en leven op het platteland of in sloppenwijken aan de randen van de stad, zonder de noodzakelijke hygiënische
voorzieningen en zonder gezondheidszorg. Dit is een gevolg van armoede, discriminatie en een gebrek aan opleiding
enerzijds en anderzijds het ontbreken van een totaalprogramma om de besmette kinderen te helpen. Een van de
organisaties in India waar we veel mee samenwerken, heeft daarom het nieuwe Home Based Care Programma
opgezet voor deze kinderen. Dit omvat niet alleen medische hulp en voedselvoorziening, maar ook sociale en
psychische hulp en ondersteuning op het gebied van scholing, onder andere om de kinderen weerbaarder te maken.
Om jaarlijks 100 geïnfecteerde kinderen te helpen is een budget van zo’n 24.000 euro per jaar nodig, 240,- euro per
kind. Onze stichting wil graag proberen dit bedrag bij elkaar te krijgen. Helpt u mee?
Extra verdieping jongensinternaat in Kadambur
Een ander nieuw project waar we graag met uw steun aan bij willen dragen, is de bouw van een extra verdieping
op het jongensinternaat in Kadambur. Tachtig procent van de bevolking in dit zeer afgelegen gebied in de bergen
leeft onder de armoedegrens. Land- en bosbouw zijn de voornaamste bron van inkomsten en uitbuiting door
landeigenaren, kinderarbeid en analfabetisme tieren welig. Ook de schooluitval is zeer hoog, waardoor er weinig
kans is op een baan met een vast inkomen. Volgelingen van Don Bosco zijn hier vijf jaar geleden begonnen met
het opzetten van avondstudiecentra. Hiermee werden enorm snel resultaten geboekt. Geen enkele van de 750
kinderen die hier in het eerste jaar naartoe gingen stopte nog met school. Inmiddels is er ook steun van de overheid
en diverse NGO’s (niet-gouvernementele organisaties). Voor de kinderen die te afgelegen wonen om onderwijs te
volgen en/of wier ouders te arm zijn om voor hen te zorgen, werden ook een jongens- en meisjesinternaat opgezet.
Nu zijn er plannen om het internaat uit te breiden, zodat nog meer jongeren kans krijgen om degelijk onderwijs te
volgen en zo een einde te maken aan hun armoede. Hopelijk wilt u hierbij helpen.
Tot slot melden wij graag dat wij in 2013, net als in 2012, voor een aantal projecten die onze stichting ondersteunt
weer samenwerken met Cordaid. Wij zijn blij met deze blijk van vertrouwen van Cordaid en hopen dat ook u weer
bereid bent onze stichting te steunen. En onthoud: 99 cent van iedere euro die u doneert komt rechtstreeks ten
goede aan de projecten. Op onze website www.stichtingpaterschlooz.nl kunt u meer lezen over de mogelijkheden
om te doneren. Uiteraard kunt u ook de bijgevoegde acceptgiro gebruiken om ons te steunen.
Dank voor uw steun het afgelopen jaar. Wij wensen u en uw dierbaren heel fijne feestdagen!
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Heeft u kinderen, familie, vrienden of kennissen die ook een steentje willen bijdragen?
Geef hen dan bijgevoegd aanmeldingsformulier of verwijs hen naar de website
www.stichtingpaterschlooz.nl. Alvast bedankt!

