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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,

Hierbij ontvangt u onze meicirculaire van 2011. Een wellicht inmiddels vertrouwde brief met daarop de 
beeltenis van Frans Schlooz, de naamgever en inspirator van onze stichting. 

Frans Schlooz stuurde tot zijn dood in 1998 vele brieven naar hen die hem dierbaar waren: familie, 
collega’s, vrienden en bijvoorbeeld ook Prins Claus, met wie hij een hechte vriendschap onderhield. 
Van de snelheid en het gemak van e-mail heeft pater Schlooz nauwelijks kunnen profiteren. Zijn 
correspondentiearchief bevat vooral handgeschreven brieven. Met trots kunnen wij u melden dat dit 
archief onlangs voor een groot deel is gedigitaliseerd. Mede omdat er van allerlei kanten interesse blijkt 
voor het levensverhaal van Frans Schlooz. Dat doet ons als stichting deugd. 

Hoewel wij zeker de charme inzien van handgeschreven brieven, is het voor onze stichting erg handig 
dat wij wèl van internet en e-mail gebruik kunnen maken. Hierdoor is er frequent contact met de Indiase 
contactpersonen van de projecten die wij ondersteunen. Bovendien hoeven wij geen weken op overzeese 
post te wachten om op de hoogte te blijven. Dat neemt niet weg dat het goed is om ook met eigen 
ogen te zien of het geld dat onze stichting mede dankzij u kan verdelen, goed terechtkomt. Om die reden 
brachten drie van onze bestuursleden begin dit jaar een bezoek aan Tamil Nadu. Zoals altijd gebeurde dit 
op eigen kosten. 

Bij de projecten die zij tijdens deze reis aandeden 
werden zij warm welkom geheten. Ook merkten 
zij dat er nog steeds met veel bewondering over 
pater Schlooz wordt gesproken. Bijvoorbeeld 
bij Beatitudes en Pope John’s Garden, waarvan 
pater Schlooz van 1967 tot 1980 directeur was. 
In Beatitudes, gelegen in de sloppenwijken van 
Chennai, worden zo’n 2.000 zeer arme mensen 
opgevangen. Niet alleen jonge wezen en leerlingen 
van kleuterschool tot en met middelbare school, 
maar ook oude dakloze mensen. Pope John’s 
Garden werd door pater Schlooz uitgebouwd 
tot een centrum waar zo’n 800 leprapatiënten 
werden opgevangen en verzorgd. Hun aantal is 
nu door de goede resultaten gedaald tot zo’n 120 
en momenteel wordt bekeken of er ook een opvangplek voor 
kinderen en volwassenen met HIV/AIDS gerealiseerd kan worden. 
Iets dat onze stichting toejuicht, omdat dit een groeiende groep is 
in India die zorg en opvang hard kan gebruiken.

Maastricht, mei 2011



Tijdens het bezoek werden ook twee gebouwen geopend die mede dankzij onze stichting gerealiseerd 
zijn. Ten eerste extra leslokalen en vergaderruimte bij DBICA, een opleidingsinstituut dat pater Schlooz  
mee heeft opgezet om jongeren uit arme gezinnen op te leiden voor de informatie- en communicatie-
sector, een van de grootste werkgevers in India. Deze 
biedt dan ook veel kansen voor jongeren om aan hun 
armoede te ontsnappen.  

Ook werd het meisjesinternaat van de Children’s Village 
in het afgelegen Veeralur in het bijzijn van twee van onze 
bestuursleden geopend. Hier verblijven momenteel 
ongeveer 60 meisjes van 9 tot 14 jaar die van hieruit 
naar school gaan en worden verzorgd en begeleid 
door zusters. Het zijn kastelozen die in grote armoede 
leven op het platteland. Hun ouders zijn meestal nooit 
naar school geweest en worden vaak uitgebuit door 
landeigenaren Door hun kinderen wel een opleiding te 
geven kan er hopelijk een einde worden gemaakt aan de 
vicieuze cirkel waarin zij zich bevinden. Dankzij de internaten (een voor meisjes en een voor jongens) in de 
Children’s Village hoeft afstand geen belemmering meer te zijn om onderwijs te volgen. 
 
Tot zover ons bezoek aan India. In het hier en nu willen wij graag uw aandacht vragen voor een 
project waarmee wij onlangs in aanraking zijn gekomen en dat onze volledige steun verdient.

In een dorpje nabij Trichy is onder de naam Holy Family Hansenorium een centrum gevestigd voor lepra-, 
TBC- en HIV/AIDS-patiënten. Reeds tientallen jaren worden hier melaatsen op uitstekende wijze verzorgd. 
Sinds 2004 wijdt dit tehuis onder leiding van zuster Dr. A. Rita zich ook aan de zorg voor aidspatiëntjes van 
1 tot 15 jaar. Het gaat om zeer jonge  kinderen, jongens en meisjes, die lijden aan HIV/AIDS. De kinderen 
worden zoveel mogelijk in huiselijke kring (ouders, grootouders of andere familie) gelaten en ontvangen 
daar medische en andere bijstand vanuit het tehuis. Alleen als opvang door familie niet mogelijk is, volgt 
opname. Op dit moment ontvangen 98 kinderen thuis hulp en 83 in het tehuis. Behalve medische hulp, 
krijgen zij voeding, psycho-sociale hulp en scholing. In het tehuis zijn vrijwel alle kinderen wees. Een ouder 
verliezen is vreselijk voor ieder kind, maar deze kinderen worden geconfronteerd met onvoorstelbaar 
leed. Niet alleen hebben zij hun ouders zien sterven, maar vervolgens worden zij ook gestigmatiseerd 
en geweerd uit de gemeenschap, omdat zij geassocieerd worden met HIV en AIDS. Een groeiend aantal 
kinderen wordt daardoor het slachtoffer van misbruik, verwaarlozing, ondervoeding, armoede en ziekte.

Dit tehuis heeft dringend behoefte aan financiële hulp. Zij kampen namelijk met een ernstig tekort 
waardoor zij deze kinderen niet meer de hulp kunnen bieden die zij dringend nodig hebben en nieuwe 
patiëntjes moeten afwijzen. Zij hebben een tekort van 14.000 euro per jaar en hebben ons gevraagd dat 
gat voor drie jaar te dichten. Wij aarzelen niet en willen ervoor zorgen dat dat geld er komt. Helpt u ons?

Binnenkort kunt u overigens ons jaarverslag 2010 downloaden via www.stichtingpaterschlooz.nl. Hierin 
kunt u onder andere lezen dat wij in 2010 mede dankzij u 233.723 euro konden doneren aan projecten. 
Een bedrag waarmee we een verschil konden maken in dit helaas nog steeds zeer armoedige deel van 
India. Als u niet over internet beschikt, sturen wij u op verzoek graag het jaarverslag per post.

Mogen wij weer op uw financiële steun rekenen? Per post of digitaal, de dank zal hoe dan ook groot zijn. 

Het bestuur,
J. Boels (voorzitter)     G. Schoorl s.d.b. (lid)
Mr. P. Boels (secretaris)    P. Caris (lid)
Drs. G. Beijer (penningmeester)   Drs. M. Frencken (lid)
P. Op Heij RA (lid) 

   

Children’s Village Veeralur

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!


