Stichting Pater Schlooz
								

Maastricht, mei 2012

Beste Vrienden en weldoeners,

Tot aan zijn dood op 20 maart 1998 verzette pater Schlooz een ongelofelijke
hoeveelheid werk, gedreven door al het leed dat hij dagelijks zag. Niet voor
niets wordt er in India nog steeds vol bewondering over hem gesproken. Ook
in Nederland werd hij geëerd door zijn benoeming tot ereburger van Venlo en
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Prins Claus en Prins Willem-Alexander
ontmoetten hem in India en waren grote bewonderaars van zijn werk.
Samen werken aan zelfredzaamheid
Pater Schlooz was een creatieve ‘ondernemer’ die met weinig geld veel wist te bereiken. Hij werd een ‘bedelaar’ vanuit
zijn diepe medeleven met mensen die leefden in armoede en honger, zoals een collega-pater het omschreef. Om zijn
projecten financieel te steunen richtten vrienden in Venlo in 1959 een speciaal fonds op en in 1970 Stichting Pater
Schlooz. Hij bleef echter benadrukken dat de mensen die hij hielp uiteindelijk moesten proberen om op eigen benen te
staan. Onderwijs was dan ook een belangrijk speerpunt in de projecten die hij leidde, omdat hij er van overtuigd was dat
dit de sleutel was naar economische zelfstandigheid. Uiteraard zorgde hij ook dat de geestelijke en lichamelijke motor
kon draaien door waar nodig opvang, voedsel en medische zorg te regelen. Een erg lange nachtrust had pater Schlooz
zelf meestal niet, omdat er altijd wel werk te doen was. Waar hij ondanks zijn vrij zwakke gezondheid zijn tomeloze
energie vandaan haalde om zijn taak te vervullen, was velen dan ook een raadsel.
Dit werk moet anno 2012 nog steeds doorgaan. Want ondanks de economische vooruitgang heerst er nog steeds
zeer veel armoede in India, vooral onder de kastenlozen (dalits). Stichting Pater Schlooz steunt dan ook nog steeds
projecten waarbij pater Schlooz betrokken is geweest of projecten die aansluiten bij het werk dat hij gedaan heeft. Zo is
onderwijs nog altijd een belangrijke pijler. En ook wij benadrukken bij onze projectpartners in India dat wij uiteindelijke
zelfredzaamheid belangrijk vinden. Daar is in de projecten dan ook veel aandacht voor.
Oog voor onderwijs
Onze stichting geeft onder andere financiële steun aan enkele projecten in
Varadarajanpet, waar pater Schlooz laat in zijn leven nog aan het (ontwikkelings)werk
toog. In dit extreem droge en arme gebied in de binnenlanden van Tamil Nadu is
landarbeid vrijwel het enige middel van bestaan. Het analfabetisme is er zeer hoog
en als er al werk is (vooral in de oogsttijd), werken mannen en vrouwen tegen een
extreem lage beloning in dienst van grondbezitters. Pater Schlooz zette destijds een
project op waarbij de mensen in Varadarajanpet die dringend hulp nodig hadden, zoals
arme weduwen, gehandicapten, zieken en oude mensen, werden opgespoord en
geld kregen om in leven te kunnen blijven. Bovendien zette hij een waterputtenproject
op. Nog steeds kunnen boeren dankzij een lening van onze stichting een waterput
bouwen. Hiermee irrigeren ze niet alleen hun eigen grond, ze geven ook (verplicht)
water aan hun buren. De opbrengst van hun boerderijen is hierdoor zeer toegenomen
en ze verschaffen seizoenswerk aan vele landarbeiders. In Varadarajanpet staat ook
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Op 23 mei 2012 was het 100 jaar geleden dat in Venlo Frans Schlooz geboren werd. Hij was het zesde kind in het gezin
Schlooz-Scherjon. Op 21-jarige leeftijd begon hij op het Salesiaanse seminarie in Essen (D) aan zijn priesteropleiding.
Als volgeling van Don Bosco (1815-1888), een Italiaanse priester die verbetering wilde brengen in de situatie van
achtergestelde, kansarme jongeren, vertrok hij op zijn 23e naar India. Op 19 november 1935 arriveerde hij na een lange
reis in Madras (nu Chennai). In die regio - de deelstaat Tamil Nadu - zou hij zich
meer dan zestig jaar met ziel en zaligheid inzetten voor de allerarmsten.

een prachtige basis- en middelbare school die onder leiding van pater Schlooz enorm is gegroeid. Momenteel heeft
de school bijna 2.000 leerlingen, allemaal kansarme kinderen uit straatarme gezinnen. Zonder aanzien des persoons
of geloof worden de kinderen toegelaten. Bij het bezoek dat enkele van onze bestuursleden recent brachten aan
deze school, waren zo’n 200 leerlingen hun pre-examens aan het doen voor 12th standard, wat toegang geeft tot de
universiteit. ‘Gepromoveerd’ dus van kansarm tot kansrijk.
Stichting Pater Schlooz heeft op deze school in Varadarajanpet de afgelopen jaren de bouw van een bibliotheek en
klaslokalen voor scheikunde, natuurkunde en biologie mogelijk gemaakt. Nu is er dringend behoefte aan zes extra
leslokalen voor 300 kinderen die momenteel bij gebrek aan een lokaal in de open lucht onderwijs krijgen en huiswerk
maken. De kosten voor de bouw hiervan bedragen zo’n 66.000,- euro. Na aftrek van een lokale overheidsbijdrage
van 6.000,- euro, resteert een bedrag van 60.000,- euro. Hiervoor is de school aangewezen op donateurs. Stichting
Pater Schlooz wil zich inspannen om de helft van het benodigde bedrag te leveren. Daarvoor willen wij graag uw hulp
inroepen.
Helpt u ook mee?
Een ander project waarvoor wij in het 100-ste geboortejaar van pater Schlooz uw aandacht willen vragen, is het Don
Bosco Rehabilitation Centre in Chennai. Dit wordt gevestigd in Pope John’s Garden, waar Pater Schlooz veel heeft
betekend voor melaatsen. Nu HIV/AIDS het nieuwe lepra lijkt te zijn
geworden, wil het centrum opvang, onderwijs en zorg bieden aan de
kwetsbare groep HIV/AIDS-patiënten van 6 tot 24 jaar en vrouwen die
zonder man een gezin moeten leiden. De zorg en begeleiding vinden
zo veel mogelijk in de eigen omgeving plaats, maar als er bijvoorbeeld
geen familie meer is om voor kinderen te zorgen, worden ze in het
centrum opgevangen. Daar krijgen ze onderdak, eten en de zorg die
ze nodig hebben. Ook wordt hier aangepast onderwijs geboden.
Bij jongeren is dit vooral gericht op het vinden van een baan die ze
aankunnen. Ook is er veel aandacht voor psychische ondersteuning
en een positieve levensinvulling. Vrouwen met HIV/AIDS krijgen
bovendien hulp bij het laten reilen en zeilen van hun gezin. Om Pope
John’s Garden om te bouwen tot dit rehabilitatiecentrum moeten
onder andere extra gebouwen neergezet worden. Onze stichting
geeft hier graag haar steun aan. Helpt u ook mee?
Extra hulp
Terug naar Venlo, de plek waar het leven van pater Schlooz begon. Wij zijn zeer verheugd dat wij sinds enige tijd
ondersteuning ontvangen van een speciale ’werkgroep Venlo’, bestaande uit een aantal bekende Venlonaren die Frans
Schlooz weer voor het voetlicht willen plaatsen. Een eerste project waarmee de werkgroep zich bezighoudt, is de
uitgave van een boek over zijn leven en werk. Ook wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om jaarlijks twee tot vier
vrijwilligers (jongeren) naar projecten van Frans Schlooz te sturen voor periodes van 3 tot 6 maanden.
Wij hopen dat we in dit bijzondere jaar weer op uw steun mogen rekenen. Een speciaal woord van dank hier aan onze
trouwe donateur Trude Vis. Zij zamelt al enkele jaren maandelijks geld in voor het Social Welfare Centre Beatitudes in
Chennai waar zij begin jaren ‘70 een jaar werkzaam is geweest bij pater Schlooz. Stichting Pater Schlooz zorgt ervoor
dat dit geld op de juiste plek komt. Dat was in 2011 weer bijna 1.000 euro. Maar uiteraard zijn wij blij met ieder bedrag
van wie dan ook. Ook Pater Schlooz waardeerde iedere gulden waarmee hij weer iemand van de hongerdood kon
redden.
Wij wensen u allen een mooie zomer en danken u alvast voor uw belangstelling en steun.
Met vriendelijke groet van het bestuur,
J. Boels (voorzitter)				
Mr. P. Boels (secretaris)				
Drs. G. Beijer (penningmeester)			
P. Op Heij RA (lid)				
			

G. Schoorl s.d.b. (lid)
P. Caris (lid)
Drs. M. Frencken (lid)
F. Nelissen (lid)

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!

