Stichting Pater Schlooz
Maastricht, mei 2010
Beste Vrienden en weldoeners,

Noor Palazzi-van Hövell tot Westerflier keerde eind december
met man en drie kinderen terug naar Polur, waar ze 25 jaar
daarvoor een jaar als vrijwilligster had gewerkt bij pater Schlooz.
Zij en haar gezin bezochten onder andere het internaat en de
scholen die Stichting Pater Schlooz hier ondersteunt. Ze schrijft:
“Het raakte me diep. Pater Schlooz heeft zoveel positieve sporen
achtergelaten en hoe dankbaar was ik om te zien dat alle projecten
nog draaiden en er zelfs nieuwe waren bijgekomen. Pater Schlooz is
vereeuwigd in Polur door diverse portretten en een gebeeldhouwde buste.
Het is alsof hij nog leeft. Mensen praten met liefde over hem en over zijn
onvermoeibare inzet al die jaren voor Polur en haar bevolking.”
Goed nieuws is bovendien dat Noor en haar gezin een flink bedrag
hebben geschonken aan de Don Bosco Technical School. Met dit geld
is een schaafmachine aangeschaft die gebruikt wordt voor de opleiding
tot timmerman van jongens uit zeer arme gezinnen.
Ook Tielke en Wilco Appel
uit Venlo maakten begin dit jaar een rondreis door Tamil
Nadu en bezochten daarbij diverse projecten van
Stichting Pater Schlooz. Onder andere in Chennai, Polur,
Pondicherry, Salem en Veeralur. Pater Schlooz was een
broer van de opa van Tielke. Zij schrijven:
“De projecten die we zijn tegengekomen zijn zo doordacht
en goed opgezet. Echt heel mooi om te zien! Wat ons echt
geraakt heeft is dat de Salesianen de jongeren niet alleen
onderdak, eten, kleding of scholing bieden maar ze echt
een toekomst geven. We zijn heel dankbaar dat we deze
reis konden maken om zo het werk van Heerome Frans te
zien.”
Ook zij besloten na hun bezoek om de projecten van
Stichting Pater Schlooz te steunen.
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Als bestuursleden van Stichting Pater Schlooz staan wij natuurlijk volledig achter de projecten die
wij ondersteunen. Toch blijft het belangrijk en fijn om ook van mensen van
buitenaf te horen dat ze enthousiast zijn. Zo kregen wij
onlangs niet alleen de nodige media-aandacht (o.a. in het
Katholiek Nieuwsblad) maar ook twee e-mails van mensen die
op bezoek zijn geweest bij een aantal van onze projecten in het
zuiden van India.

“Nu we terug zijn proberen we anderen ook enthousiast te maken om de stichting te steunen. Het lijkt
ons een zware opgave voor de stichting om steeds weer opnieuw een keuze te moeten maken voor
welke projecten gesteund moeten worden, want ze hebben het allemaal zo hard nodig!! We vinden het
echt geweldig dat deze stichting er is en zich zo inzet voor deze mensen.”, zo schrijven Tielke en Wilco.
Inmiddels hebben zij een gift gestort die besteed wordt aan het Schlooz Memorial Educational System
(SMES). De allerarmste armen kunnen hiermee het onderwijs van hun kinderen bekostigen. Pater
Schlooz hamerde er steeds op dat juist deze armste kinderen een kans moesten krijgen. Dankzij deze
gift kunnen in het schooljaar 2010-2011 meer kinderen naar
school gaan. Een mooie besteding dus!

Ook van mensen die niet zelf in India zijn geweest horen
wij regelmatig dat de kleinschaligheid van de projecten die
Stichting Pater Schlooz ondersteunt hen aanspreekt, evenals
feit dat bij ons geen geld aan de strijkstok blijft hangen.
99 cent van iedere euro gaat immers naar de projecten.
Dat dit in 2009 weer is gelukt, blijkt uit ons recente
jaarverslag dat u desgewenst telefonisch of per e-mail
kunt opvragen en kunt downloaden via www.stichtingpaterschlooz.nl. In dit jaarverslag kunt u
lezen dat wij in 2009 in totaal 288.834,- euro aan donaties ontvingen en dat de kosten slechts 817 euro
bedroegen. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor dit prachtige bedrag aan donaties. Hierdoor
konden wij in 2009 namelijk onverminderd doorgaan met het ondersteunen van projecten voor de
allerarmsten in het zuiden van India. In 2009 waren er dat 20 op het gebied van onderwijs, landbouw
(waterputten), opvang, huisvesting, sociale begeleiding en medische zorg.
Ook in 2010 gaan wij door met het ondersteunen van deze en andere projecten. Zo hebben wij
onlangs 25.000 euro gedoneerd aan het Don Bosco
jongensinternaat in Pondicherry ten behoeve van een
nieuwe slaapzaal en en een stoom-keuken. Deze waren
namelijk door een brand verwoest. Zeer arme, wees- en
straatkinderen en mishandelde kinderen worden hier
opgevangen. Ze krijgen onderwijs op scholen in de
omgeving en/of in het internaat. Opvang en onderwijs
zijn dé middelen tegen de kinderarbeid die in dit gebied
nog steeds veel voorkomt.
Een ander project waar wij onlangs een bijdrage aan
hebben overgemaakt, is een warmwatervoorziening
en een stoom-keuken op basis van biogas voor het Don Bosco
Institute of Communication Excellence in Trichy. Dit is een opleidingsinstituut voor 100 jongeren uit zeer
arme gezinnen. Onze stichting heeft hiervoor een bijdrage gekregen van het Nederlandse Global Durability
Fund. Gelukkig dringt ook in India steeds meer het besef door dat duurzaam moet worden omgesprongen
met onze hulpbronnen. Er wordt dan ook steeds vaker gezocht naar milieuvriendelijke alternatieven op het
gebied van stroom, heet water en koken.
Zo blijven er nog vele projecten over die de steun van onze stichting heel hard kunnen gebruiken.
Hopelijk kunnen wij daarom op u blijven rekenen. Ook uw reacties zijn natuurlijk van harte welkom.
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