Stichting Pater Schlooz

Maastricht, mei 2013
Beste Vrienden en weldoeners,

Met eigen ogen
Twee van onze bestuursleden waren begin dit jaar al in het warme zuiden van India. Zij bezochten er (op eigen
kosten) de projecten die onze stichting ondersteunt. Dit is voor ons een van de manieren om een vinger aan de
pols te houden en met eigen ogen te zien waar het geld terechtkomt. Het was hoopgevend om vast te stellen
dat - mede dankzij u - vooruitgang wordt geboekt in het terugdringen van de meest schrijnende armoede. Dankzij
het schooltje van het gypsies-project in Thirukazukundram bijvoorbeeld leren nu alle kinderen lezen en schrijven,
waarmee hun kansen op een betere toekomst enorm toenemen. Bij de start van het project, enkele jaren geleden,
waren ze nog bijna allemaal analfabeet, net als hun ouders. Ook in Vellore bij het project voor kinderen met hiv/aids,
waar we in de vorige circulaire uw aandacht voor vroegen, konden we met eigen ogen zien dat het geld van onze
stichting goed besteed is. Niet alleen de medische zorg, maar ook de sociale begeleiding is hier goed geregeld.
Dit is ook broodnodig vanwege het stigma dat helaas aan de ziekte verbonden is en dat vooral voor kinderen erg
confronterend en onbegrijpelijk is. Bij het Comprehensive Care Centre in Nilavarapetti hoorden we bijvoorbeeld
dat aidskinderen vaak vragen “wat heb ik misdaan dat ik dit heb?”. Ook bij het Holy Family Hansenorium hoorden
we aangrijpende verhalen. Bijvoorbeeld van een broer en zus die besmet waren met hiv en hun ouders al waren
verloren aan de ziekte. Lange tijd leefden zij op een vuilnisbelt en hielden ze zichzelf in leven door te bedelen. Sinds
kort worden zij gelukkig opgevangen en verzorgd in het door ons ondersteunde opvangtehuis. Sindsdien gaat het
stukken beter met hen.
Met de projectleiders ter plaatse zijn ook meer beleidsmatige
zaken besproken, zoals bijvoorbeeld microfinanciering,
community care en het aanboren van lokale
geldbronnen (bedrijven, serviceclubs, overheden
Broer en zus
etc.). Allemaal zaken die in belang en
leefden op een vuilnisbelt.
aandacht toenemen. Ook bleek dat binnen
Ze worden nu verzorgd
de door ons ondersteunde projecten op
in Children’s Home
creatieve wijze wordt gezocht naar eigen
en het gaat stukken
inkomstenbronnen. Uiteenlopend van
beter met hen.
de verkoop van zelfgemaakte broodjes
tot de verkoop van dvd’s op festivals en
dergelijke. Er waren zelfs plannen om bij
een tehuis vakantiearrangementen aan
te gaan bieden om zo extra inkomsten
te genereren.
Uitzending vrijwilligers
Tijdens de reis spraken zij ook enkele
Nederlandse meisjes die als vrijwilliger
werken bij projecten die Stichting Pater
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Comité van Aanbeveling: mr. H. van den Broek, drs. R.P.H.M. van der Linden, dr. H.O.Ch.R. Ruding en mr. W.F.C. Stevens.

Met de zomer in aantocht zullen velen van u de vakantieplannen al klaar hebben. Wij hopen dat u een aangename
tijd tegemoet gaat.

Schlooz ondersteunt. Prachtig om te zien wat voor werk zij verrichten en hoe zij hier tevens zelf van groeien. Wij zijn
dan ook verheugd dat onze stichting sinds kort samenwerkt met Don Bosco SAMEN, een Salesiaanse organisatie
voor Nederlandse jongeren tussen de 18 en 25 jaar die als vrijwilliger op een straatkinderenproject in Afrika, ZuidAmerika of Azië willen werken. DB-SAMEN bemiddelt ook jongeren naar straatkinderenprojecten van Stichting
Pater Schlooz. Samen bieden wij jongeren de mogelijkheid om voor minimaal drie maanden naar een project te
gaan. Tijdens een verblijf op een van de projecten die onze stichting ondersteunt, organiseren zij activiteiten voor
de kinderen, geven zij les, helpen ze met de verzorging en gaan ze de straat op om kinderen die nog op straat
leven te ondersteunen. Kortom, zij geven de kinderen liefde, aandacht en plezier. Er is veel aandacht voor de
voorbereiding van de reis. Zo is er bij DB-SAMEN een voorbereidingsweekend en worden alle deelnemers begeleid
door twee ervaren vrijwilligers. Daarnaast hebben deelnemers een gesprek met iemand van DB-SAMEN en een
oud-vrijwilliger die eerder naar het project is geweest. Onlangs zijn zo al twee vrijwilligers via DB-SAMEN en onze
stichting vetrokken voor vrijwilligerswerk naar het door ons ondersteunde internaat voor onder andere straat- en
weeskinderen in Pondicherry.
Wilt u of bijvoorbeeld uw (klein)zoon of (klein)dochter meer informatie over de mogelijkheden om via DB-SAMEN
naar een straatkinderenproject van Stichting Pater Schlooz te gaan?
Kijk dan op onze website www.stichtingpaterschlooz.nl. De projecten die daarvoor in aanmerking komen zijn oranje
gemarkeerd. Aanmelding kan vervolgens plaatsvinden per mail naar info@samen.org
Boek over pater Schlooz
Ander goed nieuws dat wij u kunnen melden is dat op 16 augustus
aanstaande een ruim 100 pagina’s tellend boek verschijnt over pater
Schlooz. In Pater Frans Schlooz 1912 - 1998, Niemand heeft het recht
om in zijn eentje gelukkig te zijn, laat auteur Albert Lamberts pater
Schlooz veelvuldig zelf aan het woord. Hij beschrijft hoe de Venlose
missiepater, die vanaf 1935 tot aan zijn dood in 1998 werkzaam
was in de zuidoostelijke deelstaat Tamil Nadu, zich ontpopte tot een
ontwikkelings(samen)werker pur sang en het christelijke evangelie
in woord, maar vooral in daad verkondigde. Aan de hand van de
overvloedige correspondentie die pater Schlooz voerde met zijn
achterban wordt een portret geschilderd van deze bijzondere man.
Lamberts positioneert hem in zijn eigen werkgebied, maar ook tegen
de achtergrond van de stormachtige ontwikkelingen die het Aziatische
subcontinent doormaakte. Het boek schenkt tevens aandacht aan het
‘thuisfront’, dat zich uitstrekte van Nederland tot de Verenigde Staten
en dat het de salesiaanse pater mede mogelijk maakte zijn sociale
centra op te zetten, uit te breiden en te beheren.
Het boek gaat € 25,- kosten, incl. verzendkosten. De netto-opbrengst
komt volledig ten goede aan de projecten van Stichting Pater
Schlooz. U kunt alvast bestellen door ons een bericht te sturen per
e-mail, met vermelding van aantal, naam en adres en betaling op ons
rekeningnummer 688484018 bij de ING.
Ook kunt U de bijgevoegde inteken-strook invullen en ons per post sturen.

Pater Frans Schlooz

“Niemand heeft het recht
om in zijn eentje
gelukkig te zijn”

Wij hopen weer op uw steun te kunnen rekenen en wensen u alvast een mooie zomer(vakantie)!
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)

Fr. R. Mariasusai 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?
Verwijs hen dan naar de website www.stichtingpaterschlooz.nl. Alvast bedankt!

