
        
Beste vrienden en weldoeners,

Eens in de twee jaar bezoeken enkele van onze bestuursleden op eigen kosten de door ons onder-
steunde projecten in India. Zo ook afgelopen januari. Een bezoek dat aantoonde dat de projecten nog 
steeds met veel inzet en passie worden uitgevoerd en dat met het door u geschonken geld goed wordt 
omgegaan. Het was bijvoorbeeld fantastisch om te zien dat diverse gebouwen en klaslokalen die de 
afgelopen twee jaar zijn gerealiseerd, volop dienst doen en kansarme jongeren in de gelegenheid 
stellen onderwijs te volgen. Het viel ook op dat voornamelijk in Chennai de materiële welvaart is 
toegenomen, maar dat op het platteland en bij de onderlaag van de bevolking nog steeds helemaal 
niets hiervan is terug te vinden. 

Graag maken wij u deelgenoot van enkele stukken uit de reisverslagen:

‘Voor het nomaden-project in Thirukazukundram zijn inmiddels 
zes huisjes met onze fi nanciële hulp voltooid. Ze worden in 
onze aanwezigheid ingezegend. We lopen door het dorp en 
zien hoe armoedig de meeste nomaden nog leven in hutjes van 
hout, stro en plastic. De nieuwe huisjes bestaan uit twee kleine 
ruimtes. Er is elektriciteit in de huisjes. Koken gebeurt buiten 
op houtvuur. Aan de ‘straat’ zijn verschillende watertappunten 
en een gemeenschappelijk toilet. De kinderen krijgen les op een 
school in het dorp. Er is gelukkig geen discriminatie op de school 
noch in de eigen gemeenschap en ook de selectie voor de huisjes 
verloopt zonder problemen. We beloven ons in te spannen voor de 
bouw van nog meer huisjes.’ 

‘In Salem bezoeken we de twee kindertehuizen en het nog in aanbouw zijnde tehuis voor met AIDS/HIV 
besmette kinderen. Volgens de pater die met ons meegaat, zijn er veel HIV-geïnfecteerden in Salem. 
In het tehuis dat wordt gebouwd krijgen de met AIDS/HIV besmette kinderen straks de juiste medische 
zorg en begeleiding. We overnachten in een ander tehuis in Salem. De jongens die hier zitten, komen 
uit kastenloze probleemgezinnen. Ze gaan in de buurt naar school en om problemen uit hun jeugd te 
verwerken, zijn er speciale counselors. Ze ontvangen ons dolenthousiast. De jongste jongen uit de 
groep, Mariapen, is tot zijn vierde voortdurend in elkaar geslagen door zijn vader. 
Na weer zo’n afranseling is hij alleen naar het ziekenhuis gelopen 
met een groot gat in zijn hoofd. De paters van het tehuis lazen 
zijn verhaal in de krant en hebben hem opgevangen. Het is nu 
een prachtige, vrolijke en aanhankelijke jongen.’ 

‘Zoals altijd is het bezoek aan St. Pope John’s Garden weer 
emotioneel en indrukwekkend. De bevolking hier blijft, verrassend 
genoeg, de laatste jaren stabiel op ongeveer 180 mensen. Maan-
delijks worden gemiddeld vijf nieuwe melaatsen toegelaten, vaak 
nog jonge mensen. We bezoeken het naaiatelier waar de mensen 
hun eigen verband en speciale schoenen maken en spreken een 
non die huidarts is en verantwoordelijk is voor de medische zorg 
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van de melaatsen. Zij zorgt voor de dagelijkse injecties en de verzorging van de wonden. Daarnaast 
houdt zij iedere dag spreekuur voor patiënten van buiten. Van heinde en verre komen patiënten met 
huidproblemen daar op af.’

‘Veeralur is een zeer afgelegen dorpje dat slechts per bus en over zeer slechte wegen bereikbaar is. 
Een geliefde plek van pater Schlooz. Het beeld zoals in de projectomschrijving geschetst, wordt volledig 
bevestigd: een zeer arme bevolking, kastenloos, verstoken van alles en uitgebuit door de landeigenaren. 
Ze hebben slechts een halfjaar werk, voor de rest van het jaar zitten ze thuis en lijden vaak honger. 
Kinderen gaan vaak niet naar school, maar helpen bij het dragen van suikerriet en het kappen van hout. 
Het project Children’s Village moet hier verandering in brengen. De bedoeling is om een tehuis voor 
100  jongens en apart een tehuis voor 100 meisjes te bouwen. Zij krijgen hier onderdak en begeleiding 
en gaan naar de nabije staatsschool. Het tehuis voor de jongens is al in een gevorderd stadium, voor 
het huis voor de meisjes is onze financiële hulp gevraagd.’ 

Over het project in Veeralur vertelden we al in de vorige circulaire. Wij hebben nu dus met eigen ogen 
gezien hoe nodig dit project is om een einde te maken aan de penibele situatie van deze mensen. 

Wij vragen ook uw aandacht voor een nieuw project, namelijk de uitbreiding van het Don Bosco  
Institute of Communication Excellence (DBICE) in Trichy. Dit instituut verzorgt mediaopleidingen voor 
arme jongeren van het platteland. De media-industrie in India is enorm en raakt ieder aspect van het 
dagelijks leven. Al velen die bij DBICE een opleiding tot bijvoorbeeld cameraman, beeldbewerker of pro-
ducent van tv-programma’s hebben gevolgd, hebben nu een goede baan waarmee ze hun hele familie 
van een inkomen voorzien. Een voorbeeld:

 Raja ging na zijn middelbare school werken in zijn dorp om zijn familie te ondersteunen. Zijn
  vader is ziek en bedlegerig en zijn moeder verdient ongeveer 1.000 roepies (zo’n 15 euro) per
  maand in de luciferindustrie. Zijn zus zit nog op school. Nadat Raja zijn opleiding ‘Visual editing’ 
 bij DBICE had afgerond, heeft hij een baan gekregen als production manager en assistant visual
 editor. Hiermee verdient hij 5.000 roepies per maand en kan hij ook de opleiding van zijn zus en
 de medische kosten van zijn vader betalen.

Dit laat zien hoe arme jongeren dankzij een mediaopleiding bij het DBICE kans krijgen op een betere 
toekomst. Het DBICE wil de opleidingskosten zo laag mogelijk houden en kan daarom de steun van 
Stichting Pater Schlooz hard gebruiken. Hopelijk kunnen wij daarbij ook op u rekenen.

Tot slot laten wij u met trots weten dat Stichting Pater Schlooz dank-
zij de sponsoring van een Limburgs ontwerpbureau binnenkort een 
nieuwe website heeft. Op www.stichtingpaterschlooz.nl vindt u achter-
grondinformatie over onze stichting, een actueel overzicht van projec-
ten en veel beeldmateriaal. 

Wij danken u wederom voor uw steun het afgelopen half jaar en 
wensen u een heel fijne zomer. Wij hopen nog lang, samen met u, de 
allerarmsten in het zuiden van India een zonnigere toekomst te bieden.
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