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Hoe kunt u doneren?
Ieder bedrag is welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnr. 688484018 ten name van
Stichting Pater Schlooz
(IBAN:NL26INGB0688484018 - BIC: INGBNL2A).

circulaire/nieuwsbrief met daarbij een acceptgiro
waarmee u uw (zelf gekozen) bijdrage kunt overmaken. De bijdrage is fiscaal aftrekbaar.
Het is ook mogelijk om online te doneren.

Door een e-mail te sturen naar:
info@stichtingpaterschlooz.nl
of te bellen naar 043-3101485
kunt u zich bovendien aanmelden als donateur.
U ontvangt dan twee keer per jaar onze

U kunt ook lid worden van de ‘Vrienden van Pater
Schlooz’. In dit geval schenkt u minimaal vijf jaar
lang jaarlijks 1000 euro. De notaris van de stichting stelt dan gratis een akte van schenking op
waardoor uw gift volledig fiscaal aftrekbaar is.

Voorwoord

Beste lezer,
Dit is de laatste keer dat mij de eer te beurt valt om het voorwoord voor het jaarverslag te schrijven.
Na 37 jaar aan de stichting verbonden te zijn geweest, waarvan 28 jaar als bestuurder en 12 jaar als voorzitter,
achtte ik de tijd gekomen om ‘het stokje’ over te dragen op 18 maart 2014, een week na mijn 75e verjaardag.
God zij dank kunnen we ook over het jaar 2013 bijzonder tevreden zijn. Opnieuw met medewerking van o.a.
Cordaid en de vele donateurs, enkele stichtingen en een groot legaat kon een bijdrage van € 348.316,00 worden
overgemaakt aan 28 projecten. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen bedanken wij van harte.
Stuk voor stuk hebben we mooie en zinvolle projecten ondersteund. Bijzondere vermelding maakten we in onze
Kerst-circulaire van het Gypsie-project, dat na 7 jaar kon worden afgerond.
Natuurlijk kijk ik met een beetje weemoed terug naar de 37 jaar
“Pater Schlooz” die achter me liggen. Als ik het probeer samen te vatten, dan kan dat met één woord: Dankbaarheid.
Dankbaarheid dat ik het grote voorrecht heb gehad om pater Schlooz
in 1977 te ontmoeten op Beatitudes in Chennai. Vanaf dat moment
ging alles vanzelf. Er groeide een hechte band en gedurende vele jaren
schreven we elkaar één keer per week, voor mij op zondag, een brief.
De hoogtepunten waren steeds de bezoeken die ik hem, meestal
samen met mijn vrouw Rosemarie, bracht op zijn verschillende
werkplekken.
Het begon met Beatitudes, waartoe Pope John’s Garden behoorde,
het door pater Schlooz uitgebouwde melaatsen-dorp, dat in zijn drukste periode meer dan 800 mensen telde.
Daarna kwam Polur, waar een prachtige ambachtsschool gebouwd
werd en een ”farm” werd opgezet waar rijst en groenten verbouwd werden.
Na Polur kwam Salem. Daar stichtte Pater Schlooz Anbu Illam, inmiddels een modelformule voor de opvang van
straatkinderen.
Na Salem, een grote stad, opnieuw naar de ‘rimboe’: Varadarajanpet. Daar werd het scholen-complex uitgebreid
en ontstond het spectaculaire water-project, een groene revolutie, die het dorre landschap veranderde in een oase
van groen. Hier vinden daardoor nog steeds enkele duizenden mensen werk in de land- en tuinbouw.
De laatste plaats was Ayanavaram, waar Pater Schlooz vooral parochiehoofd was en waar hij, na een overvolle
arbeidsdag in zijn 87e levensjaar overleed aan een hartstilstand.
In de 15 jaar na zijn overlijden zijn we in de geest van pater Schlooz doorgegaan met vele prachtige projecten,
waarvan ik speciaal het anti-HIV/Aids-programma voor kinderen noem.
Een prachtig moment in mijn carrière was het door Albert Lamberts geschreven boek over het leven van pater
Schlooz, dat ter gelegenheid van zijn 100e verjaardag verscheen.
Gelukkig kan ik de leiding overdragen aan mijn broer Paul, die de samenwerking zal voortzetten met een prachtig
team van bestuurders, dat er voor gezorgd heeft dat de stichting met de tijd is meegegaan. En de Indische salesiaanse opvolgers van pater Schlooz treden nog steeds vol bewondering en enthousiasme in zijn voetsporen.
In de communicatie krijgt internet een steeds belangrijkere rol. De administratie voldoet aan alle terecht gestelde
eisen en wordt prachtig gecontroleerd en begeleid door P.W.C. accountants.
De ANBI-status en het CBF-keurmerk voor kleine goede doelen behoren tot het “wapenschild”.
Graag wens ik mijn opvolger veel succes, in het vertrouwen dat de stichting de steun zal blijven houden van de
vele milde gevers. Aan het motto van pater Schlooz ‘Niemand heeft het recht om in zijn eentje gelukkig te zijn’,
voeg ik graag mijn eigen ervaring toe: hoe meer je geeft, hoe rijker je wordt.

April 2014,
J.H.M. Boels
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Stichting Pater Schlooz in het kort
Rechtsvorm
Stichting, statutair gevestigd in Venlo, Nederland.
Correspondentieadres en bankrekening
Parkweg 5b, 6212 XN Maastricht. Nederland.
Bankrekening: 688484018
(IBAN:NL26INGB0688484018 - BIC: INGBNL2A)
Bestuur (2013)
J.H.M. Boels, voorzitter
Mr. P.M. Boels, secretaris
Drs. G.J. Beijer, penningmeester
G.J Schoorl s.d.b., lid
P.M.J. Op Heij RA, lid
P.G.M. Caris, lid
Drs. M. Frencken, lid
F.P.N. Nelissen, lid
Fr. R. Mariasusai s.d.b., lid
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 en ten hoogste 11 leden. De bestuurders worden
geselecteerd en benoemd door het bestuur.
De bestuurders worden benoemd voor een periode
van 4 jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar.
Comité van Aanbeveling
Mr. H. van den Broek
Voormalig minister van Buitenlandse
Zaken en Eurocommissaris
Drs. R.P.H.M. van der Linden
Voormalig voorzitter van de Eerste Kamer
van de Staten Generaal
Dr. H.O.Ch.R. Ruding
Voormalig minister van Financiën
Mr. W.F.C. Stevens
Voormalig lid Eerste Kamer
der Staten-Generaal

Stichting Pater Schlooz ondersteunt relatief
kleinschalige projecten met een m
 aximaal sociaal
rendement. De s tichting ziet er op toe dat van elke
gedoneerde euro minimaal 99 cent ten goede komt
van de projecten in India. Het werkgebied van de
stichting is Tamil Nadu (Chennai, Trichy) India.
Werkwijze
• Onder plaatselijke leiding met toezicht en
financiële steun vanuit Nederland
• Vraaggericht; inspelen op noden en behoeften, 		
rekening houdende met advies plaatselijke
deskundigen
• Bestuur besluit over toekenning donaties
• Eenmalige of jaarlijks terugkerende donaties
• Donaties soms in samenwerking met andere 		
hulpverleningsinstanties, o.a. Cordaid
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Structuur organisatie
Particulier hulpverleningsinitiatief. Alle bestuursleden
werken onbezoldigd en zonder onkostenvergoeding.
Donateurs
• circa 600 donateurs
Communicatie
• www.stichtingpaterschlooz.nl
• info@stichtingpaterschlooz.nl
• nieuwsbrieven
• jaarverslagen
• folders
• presentaties
Registratie en erkenning
Stichting Pater Schlooz is erkend
als ANBI, een algemeen nut beogende
instelling (ANBI-RSIN nummer:
NL003812674B01) en is in het bezit van het
CBF-Certificaat voor kleine goede doelen.
Beknopt financieel overzicht
Stichting Pater Schlooz 2000 t/m 2013
Bedragen in €			
Jaar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Baten
200.430
155.610
124.030
130.579
186.633
179.401
183.799
185.793
261.161
288.834
336.823
411.849
338.064
396.687

Donaties
200.970
152.203
157.040
110.154
129.493
158.087
173.210
224.238
227.714
253.715
233.723
381.740
374.315
348.316

Kosten
6.571
3.945
3.092
1.244
517
762
729
544
867
817
1.565
1.469
1.533
1.981

Jaarlijks ontvangt de stichting zo’n 10 tot 20
aanvragen uit India.
De stichting hanteert de volgende criteria:
• kleinschalig project
• maximaal sociaal rendement
• advies plaatselijke Salesianen
en/of contactpersonen

Projecten
Stichting Pater Schlooz ondersteunt projecten in 6 categorieën:
• Onderwijs 				• Huisvesting		
• Medische zorg/opvang
• Opvang/onderwijs 		
• Sociale begeleiding • Landbouw/voedselvoorziening
De projecten zijn gestart door pater Schlooz of door de lokale Salesiaanse paters die zijn werk voortzetten.
Omschrijving projecten (zie voor specificatie bestedingen pagina 20):
1.* SMES (Schlooz Memorial Educational Scheme) (Chennai)
Dankzij dit programma krijgen zo’n vijfhonderd jongeren tussen de
17 en 22 jaar uit zeer arme gezinnen een studiebeurs. Hierdoor
kunnen ze een beroepsopleiding volgen op een van de scholen
die voor dit programma zijn geselecteerd. De goede naam van
die scholen draagt eraan bij dat de jongeren na voltooiing van hun
opleiding vrijwel zonder uitzondering een baan vinden. Zo kunnen
ze in hun eigen levensonderhoud - en vaak ook dat van hun familie
voorzien.
2.* Varadarajanpet (Trichy)
Social Service Project
Een groep van zo’n 260 zeer arme, noodlijdende mensen
(weduwen met kinderen, alleenstaande bejaarden en lichamelijk en/
of geestelijk gehandicapten) ontvangt maandelijks 200 roepies
(ca. 3 euro). Een ‘sociale raad’, samengesteld uit leraren van de
plaatselijke Don Bosco school, beoordeelt wie hiervoor in aanmerking komt. Die mensen worden maandelijks bezocht en ontvangen
dan hun bijdrage. Op een kaart waarop hun foto staat, tekenen ze
voor ontvangst van het geld. De raad bekijkt bij haar bezoek tevens
hoe de situatie ter plaatse is en staat de mensen bij met raad en
daad. De 75 roepies per maand zijn voor deze mensen in nood
onmisbaar om te overleven.
Don Bosco Home / Don Bosco Higher Secondary School
Het Don Bosco Home is het internaat van de Don Bosco Higher
Secundary School. Hier verblijven ca. 65 kinderen, waarvan de
omstandigheden thuis te slecht zijn om te kunnen functioneren op
de school.

6 Klaslokalen Don Bosco Higher Secundary School
Op de Don Bosco Higher Secundary School in Varadarajanpet
(met bijna 2.000 leerlingen) ‘promoveren’ jaarlijks honderden
leerlingen van kansarm tot kansrijk. In 2013 heeft Stichting Pater
Schlooz € 36.000,- bijgedragen aan de bouw van zes klaslokalen
(totale kosten € 66.000,-). Hierdoor beschikken zo’n 300 kinderen die
voorheen vanwege plaatsgebrek in de openlucht onderwijs
kregen nu over fatsoenlijke klaslokalen.

* Projectnummer Stichting Pater Schlooz
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Projecten
3.* Anbu Ilam Salem, (Trichy) zwerfkinderen
Opvang voor straat-en zwerfkinderen die gedwongen werden
tot kinderarbeid. Er is een Rehabilitation Center waar ze in eerste instantie onderdak, voedsel en kleding krijgen en gewend
worden gemaakt aan een ‘normaal’ leven. Vervolgens gaan ze
naar het tehuis in de stad van waaruit ze naar school gaan. Velen zijn zo al klaargestoomd voor een goede baan of zelfs een
universitaire opleiding. Opgeklommen van kanslozen tot
hoogopgeleiden met zeer goede perspectieven.

4.* Scholen in Polur (Chennai)
Don Bosco Technische School
Deze school is opgezet door pater Schlooz in een van Tamil
Nadu’s droogste gebieden. Een groot deel van de bevolking
hier bestaat uit ongeletterde landarbeiders. Op deze school
krijgen 150 kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid een
opleiding te volgen tot timmerman, lasser, automonteur of
elektriciën. Voor zestig van hen is er ook plaats op het bijbehorende internaat. Ook avondscholing is onderdeel van de activiteiten. Een bijbehorende boerderij voorziet deels in de voeding
van de kinderen. Stichting Pater Schlooz draagt jaarlijks bij in
de begroting.
Meubilair Pulicat
In 2013 heeft Stichting Pater Schlooz geld gedoneerd aan Don
Bosco ITC Polur (technische opleiding) voor de productie van
meubilair voor een kindertehuis.

Multiskill project
Aan de opleidingen van ITC (o.a. tot timmerman/meubelmaker,
lasser, elektricien, automonteur) wordt een nieuwe opleiding toegevoegd. Hierbij leren de leerlingen (afkomstig uit zeer arme gezinnen)
meerdere vakken/vaardigheden tegelijk, waardoor ze kans maken
op een betere baan of zelfstandig aan de slag kunnen. Stichting
Pater Schlooz heeft in 2013 het benodigde geld voor gereedschappen en andere noodzakelijke kosten geleverd.

5.* Pope John’s Garden (Chennai)
Dit ‘melaatsendorp’ werd in 1967 door pater Schlooz
gesticht. Mannen, vrouwen en kinderen die aan lepra
lijden krijgen hier onderdak en verzorging. Ook zijn
er allerlei vormen van bezigheidstherapie. Het aantal
bewoners ligt momenteel op ongeveer 90. Inmiddels
is er een nieuw apart gebouw voor Aids-kinderen
gebouwd waar momenteel 25 kinderen verzorging en
begeleiding krijgen.
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* Projectnummer Stichting Pater Schlooz

Projecten
8.* Thomas Mount Hospital (Chennai)
Midos Project
Steun aan een ‘Rural Care Centre’ waar - onder de hoede
van het Thomas Mount Hospital - gratis medische zorg
wordt verleend aan vrouwen op het platteland.
De kosten van operaties en verdere behandelingen worden
(tot een maximumbedrag) door de stichting gedragen.
Verder wordt nazorg verstrekt. Van iedere vrouw die
behandeld is, wordt een rapport verstrekt. Voor dit project
wordt financiële steun van Stichting Midos ontvangen.

Social Help
Steun aan een bewustmakingsprogramma voor
arme, ongeletterde vrouwen. Hierbij gaat het om
voorlichting over hygiëne, gezond eten, de noodzaak van onderwijs etc.

9.* Don Bosco Boys Home, Pondicherry (Chennai)
Sinds 1985 wordt in dit internaat onderdak gegeven aan arme
kinderen, weeskinderen, mishandelde kinderen en straatkinderen. Momenteel verblijven er ongeveer 250 jongens. Ze krijgen
onderwijs op de scholen in de omgeving of volgen op het
internaat zelf een beroepsopleiding tot timmerman of ICT-er.
Ook wordt er avondonderwijs aangeboden en is er een bureau
voor banenbemiddeling. In 2012 zijn hier een nieuwe slaapzaal,
keuken en gemeenschappelijke ruimte verwezenlijkt. Stichting
Pater Schlooz heeft de kosten gedragen. In 2012 is de bouw
gerealiseerd en in 2013 hebben we een bijdrage in de kosten
van het huis gedaan.
10.* Sacr. Heart Church Thennangudy (Chennai)
Na de tsunami in 2004 werd hier veel
noodhulp verleend. Er is een (middelbare) school gesticht met ca. 200 leerlingen en er worden 11 avond-studiecentra
gerund, waar onder begeleiding geleerd
kan worden. Ook zijn er 7 zogenaamde
self help groups actief.

* Projectnummer Stichting Pater Schlooz
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Projecten
11.* Veeralur Girls Home (Chennai)
De bevolking van het zeer afgelegen dorp Veeralur bestaat grotendeels uit ongeletterde landarbeiders die volledig afhankelijk zijn van
landeigenaren. Deze hebben gemiddeld maar 180 dagen per jaar
werk voor hen tegen een erbarmelijk loon. Kinderen gaan vaak niet
naar school omdat ze moeten helpen bij het dragen van suikerriet
of het hakken van hout in de bossen. Het is een heel droog gebied.
Met steun van Stichting Pater Schlooz kunnen twee waterbronnen
geboord en vier koeien aangeschaft worden die ondere andere voor
melk zorgen voor de kinderen van Children’s Village in Veeralur.
Inmiddels is hier dankzij de bijdrage van een donateur van Stichting
Frans Schlooz een tehuis voor (100) meisjes gerealiseerd, een zeer
belangrijke voorziening in dit gebied, die er voor kan zorgen, dat
deze meisjes onderwijs gaan volgen. in 2013 hebben we een
bijdrage in de kosten van het huis gedaan.
12.* Polur (Chennai), Families
Op wens van donateurs werden in 1985 drie door pater
Schlooz geselecteerde families in Polur geadopteerd. De ouders krijgen financiële hulp en voor de kinderen wordt onderwijs
en opvoeding betaald. Inmiddels zijn we bij de derde generatie en is het aantal gezinnen gegroeid naar 6 met in totaal
30 mensen. Het ideaal om deze families van bittere armoede
naar zelfredzaamheid op een menswaardig niveau te brengen
zal binnenkort verwezenlijkt zijn. In de loop van 2014 zal de
dubbele woning voor 3 families gereed zijn en vervalt de extra
bijdrage.
13.* Gypsies-project Thirukazukundram (Chennai)
De gypsies zijn in India een zeer onderdrukte bevolkingsgroep. Dit
project richt zich op een groep van zestig gypsie-families (ca. 360
personen) die hun rondtrekkende bestaan hebben opgegeven
omdat ze hiermee niet genoeg inkomsten meer konden verwerven. Dankzij de Salesianen hebben zij nu een eigen stuk grond in
het plaatsje Thirukazukundram en een centrale watervoorziening,
een toilet en een kleuterschooltje. Bovendien worden (tweekamer)
huisjes gebouwd ter vervanging van hun erbarmelijke hutten van
stro en leem. Stichting Pater Schlooz heeft de bouw van reeds 40
huisjes inclusief de individuele toiletten mogelijk gemaakt en zet
zich ook in (beroeps)onderwijs voor zowel de kinderen als de volwassenen is ook een belangrijk speerpunt in dit project, aangezien
de gypsies bijna allemaal analfabeet zijn. In 2013 is de bouw 2
van huisjes en het weatherproof maken van alle huisjes afgerond.
Bovendien zijn alle huisjes van toiletten voorzien is een
afwateringskanaal gemaakt.
14.* Pavunjur (Chennai)
In Pavunjur werd in 1989 een high school toegevoegd aan
de reeds bestaande lagere school. Thans volgen 358 jongens en 314 meisjes hier onderwijs. De leerlingen komen
uit zeer arme gezinnen, die vaak ver van school wonen.
Noodgedwongen verblijven zij om die reden in het aan de
school verbonden internaat. Stichting Pater Schlooz steunt
deze school reeds vele jaren en draagt ook bij in de kosten
van onderhoud van de kinderen in het internaat.
8

* Projectnummer Stichting Pater Schlooz

Projecten
15.* Holy Family Hansenorium
Children's Home
In dit tehuis, waar al jarenlang TBC- en lepra-patiënten worden verpleegd, worden sinds enkele jaren ook zeer jonge kinderen opgevangen die besmet zijn met hiv/aids. Indien mogelijk wordt de hulp thuis
in het gezin of bij familie gegeven, maar als dat niet mogelijk is, vindt
de opvang en verzorging in het tehuis plaats. Stichting Pater Schlooz
verstrekt een onmisbare bijdrage in de kosten.

Karur
Dit is een zogenaamd ‘identificatieprogramma’ waarbij vrouwen die zelf met hiv/aids besmet zijn de dorpen bezoeken
om aidspatiënten op te sporen en ze aan te moedigen zich
te laten behandelen, medicijnen te nemen en zich te laten
begeleiden/adviseren. Hiv/aids is een groot taboe in dit gebied
en de patiënten worden gediscrimineerd. Zij verbergen zich
daarom. Naast de opsporing van patiënten, is er in dit project
veel aandacht voor voorlichting. Stichting Pater Schlooz heeft
de volledige kosten van dit zeer succesvolle project voor haar
rekening genomen. Het is inmiddels erkend door de Indiase
overheid, die vanaf 2014 de kosten voor haar rekening neemt.

18.* Don Bosco Mission Bagalur (Chennai)

In dit opleidingsinstituut worden opleidingen
tot naaister, ICT-er en drukkerijgerelateerde
beroepen aangeboden. Stichting Pater Schlooz
draagt een klein deel bij in hun begroting.

19.* Kadambur Mission (Chennai)
Met deze missie in een achtergebleven gebied in de heuvels van
het district Erode wordt geprobeerd om individuele en groepsondernemingen te bevorderen door middel van micro-financiering. Het
gaat onder andere om naaiateliers, steenbakkerijen en bedrijfjes die
bosproducten zoals tamarinde en honing verwerken. Verder is er een
klein internaat voor ruim veertig jongens en meisjes die naar de nabije Government High School gaan. Zij krijgen speciale begeleiding
bij hun studie. Verder worden enkele beroepsopleidingen aangeboden en wordt avondonderwijs gegeven in de dorpen. Tenslotte
wordt er een boerderij geëxploiteerd, waar agrarische vorming wordt
gegeven, maar ook gewerkt wordt aan de bewustwording van de
noodzaak om waardevolle kruiden uit de heuvels te beschermen.
* Projectnummer Stichting Pater Schlooz

9

Projecten
20.* Cuddalore DBRITE (Chennai)
Cuddalore ligt nabij Pondicherry en
behoorde tot het gebied waar eind
2004 een enorme tsunami plaatsvond. Aanvankelijk werd dit instituut
opgezet als hulpdienst voor de tsunami-slachtoffers. Nu is het uitgegroeid
tot een instituut dat de ontwikkeling
van de gemeenschap ten doel heeft.
Daartoe bieden zij onder andere technische opleidingen, baanbemiddeling
en avondscholing aan.

21.* Polur Don Bosco Secundary High School
Op deze middelbare school
met ca.1.000 leerlingen is met
financiële hulp van Stichting
Pater Schlooz enkele jaren
geleden een internaat voor 150
leerlingen gebouwd. Sindsdien
verlenen wij jaarlijks een financiële bijdrage in de kosten van
verzorging van deze leerlingen.

23.* Gedilam
In dit afgelegen gebied zijn een school met internaat gebouwd om onderwijs te kunnen bieden
aan jongens en meisjes uit zeer arme gezinnen.
Stichting Pater Schlooz heeft in 2013 de bouw van
een nieuwe keuken voor de school en het internaat
mogelijk gemaakt.
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* Projectnummer Stichting Pater Schlooz

Projecten
24.* Beatitudes
In 2013 kreeg Stichting Pater Schlooz een
‘geoormerkte’ gift van een donateur om kerstcadeautjes te kopen voor de kleinste kinderen
van de grote scholengemeenschap Beatitudes
in Chennai.

25.* Jongensinternaat (Karambur)
Op het jongensinternaat in Kadambur, een zeer
afgelegen plaats waar tachtig procent van de
bevolking leeft onder de armoedegrens, is dankzij
geld van Stichting Pater Schlooz een extra verdieping gebouwd. Kinderen die te afgelegen wonen
om onderwijs te volgen en/of wier ouders te arm
zijn om voor hen te zorgen, kunnen terecht in dit
internaat. Zo krijgen zij de kans om goed onderwijs te volgen, wat op lange termijn een einde kan
maken aan hun armoede

26.* Hiv/aids-project (Vellore)
Jongeren van 15 tot 25 jaar met hiv/aids worden voorzien van medicijnen en ontvangen begeleiding en advies.
Zij worden aangespoord om naar het vermaarde ziekenhuis in Vellore te gaan, waar ze medicijnen (aidsremmers)
krijgen. Vervolgens worden ze doorgestuurd naar het Don Bosco centrum. Daar ontvangen ze een pakket met
gezonde voeding, aangepast aan hun ziekte, waarna ze weer naar huis gaan. Ook thuis worden ze bezocht.
In het centrum en thuis krijgen ze sociale begeleiding ten aanzien van hun leefwijze en werk. In dit project was
plaats voor 100 jongeren en na drie maanden waren alle plaatsen al vergeven. De kosten werden door Stichting
Pater Schlooz gedragen.

“van iedere gedoneerde euro gaat minimaal 99 cent naar de projecten”
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Pater Frans Schlooz

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

“Niemand heeft het recht om in zijn eentje gelukkig te
zijn”. Dat was het levensmotto van pater Frans Schlooz
(1912-1998). Deze uit Venlo afkomstige Salesiaanse
missionaris 

zette zich ruim 
zestig jaar in voor de
allerarmsten in het zuiden van India. Om hen een b
 etere
toekomst te g
 even, zette hij scholen op, stond hij aan de
basis van tehuizen voor wees- en zwerfkinderen en
wijdde hij zich aan een onderkomen voor melaatsen
die, 
verstoten uit de samenleving, in een 
besloten
omgeving veiligheid en verzorging vonden. Daarnaast
was hij initiatiefnemer van vele andere m
 edische en
sociale projecten.
Pater Schlooz was een creatieve ‘ondernemer’ die met
weinig geld veel wist te bereiken. Om zijn projecten
financieel te steunen werd in 1959 een speciaal fonds
en in 1970 S
 tichting Pater Schlooz o
 pgericht. Na de
dood van p
 ater Schlooz in 1998 werden de projecten voortgezet door lokale Salesianen die in zijn voetsporen zijn getreden. Stichting Pater Schlooz blijft zich
inzetten om de projecten financieel te ondersteunen.
Tamil Nadu, India
Tamil Nadu, de deelstaat waar Stichting Pater Schlooz
actief is, is e
 xtreem arm. Met name voor de dalits de zogenaamde kastenlozen - op het platteland zijn
goed 
onderwijs, voedsel en 
medische zorg geen
vanzelfsprekendheid. Voor hen zoeken wij dan ook
naar middelen en steun. Hierbij geldt: van iedere gedoneerde euro gaat minimaal 99 cent naar de p
 rojecten!
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De rijkdom van Pater Schlooz
De dankbare aanraking door een verzorgde lepralijder,
de glimlach van een arme weduwe met k inderen of de
van trots stralende dakloze w
 ees- kinderen die hun
opleiding tot naaister of timmerman voltooid hadden,
maakten dat pater Frans Schlooz zich heel rijk voelde.
Met zijn ontwapenende charme en overtuigingskracht
wist hij vele fondsen bij elkaar te bedelen, waardoor hij
zijn p
 lannen en ideeën kon uitvoeren. Met als gevolg
een betere toekomst voor vele ‘kanslozen’.
Met grenzeloze energie zette pater Schlooz zich ruim
zestig jaar in voor de allerarmsten. Hij werd zelfs rond
zijn tachtigste nog g
 evraagd om in een nieuw dorp,
Varadarajanpet, het zoveelste project van nul af aan op
te zetten. En ook dat werd weer een succes.
Volgeling van Don Bosco
Pater Schlooz was een Salesiaan. Salesianen zijn volgelingen van de Italiaanse 
priester 
Giovanni Bosco
(1815-1888), kortweg ‘Don 
Bosco’ genoemd. Don
Bosco wilde verbetering brengen in de situatie van
achtergestelde, 

kansarme jongeren en richtte hiervoor in 1859 de religieuze c
 ongregatie der Salesianen
op. Ook nu nog worden de p
 rojecten van Stichting
Pater Schlooz veelal door lokale Salesianen uitgevoerd.

Pater Frans Schlooz

Unieke biografie pater Frans Schlooz
In 2012 was het 100 jaar geleden dat Frans Schlooz in
Venlo werd geboren. Meer dan zestig jaar zette deze
missionaris zich op bijna bovenmenselijke wijze in voor
de allerarmsten in de deelstaat Tamil Nadu in het zuidoosten van India. Zijn werk was toen en is nu nog een
ongekende inspiratiebron voor velen.

Voor meer informatie over het boek kunt u ook contact
opnemen met het Venlose comité van
Stichting Pater Schlooz via dhr. G.H.W. van Eijk
Telefoon: 077-3735968 of 06-28972197
Email: ghwvaneijk@hetnet.nl

Het comité Venlo van de Stichting Pater Schlooz heeft
gemeend het leven van deze ereburger van de stad
Venlo in een boekwerk vast te leggen voor het nageslacht. Deze biografie, geschreven door journalist en
schrijver Albert Lamberts, is verkrijgbaar voor € 25,- (inclusief verzendkosten). U kunt het boek bestellen door
een e-mail te sturen naar info@stichtingpaterschlooz.nl.
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Bestuursverslag en beleidsplan

Bestuursverslag 2013
In het verslagjaar 2013 heeft Stichting Pater Schlooz
invulling kunnen geven aan haar doelstellingen door financiële steun aan 28 projecten.
Deze projecten zijn allemaal voorzien van een financiële
onderbouwing.
Over het verslagjaar 2013 is een bedrag overgemaakt
van in totaal € 348.316,- (zie specificatie bestedingen
op pagina 20).
In het verslagjaar 2013 zijn besluiten genomen ten aanzien van de financiële steun in het kalenderjaar 2014.
Deze besluiten zijn ook in 2013 gecommuniceerd met
de aanvragers in India, teneinde hen zo goed mogelijk
in staat te stellen de projecten te plannen en voor te
bereiden.
Met ingang van de jaarrekening 2006 worden de financiële bijdragen aan projecten waartoe besloten is en
welke zijn bericht aan de aanvragers in het verslagjaar
als verplichting verantwoord. Dit om beter inzicht te geven in het vermogen.
Ultimo 2013 bedraagt de toezegging voor 2014 en volgende jaren € 257.500,De kosten voor 2013 zijn beperkt tot € 1.981,- minder
dan 0,5 % van de ontvangen giften.
In India worden geen kosten gemaakt, zodat de donaties geheel aan de projecten ten goede komen.

Beleidsplan 2012 tot en met 2014
Gegeven de doelstelling van de stichting zullen er geen
investeringen plaatsvinden en zal geen personeel worden aangetrokken noch zullen activiteiten worden ontwikkeld ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling.
De stichting is een particulier hulpverleningsinitiatief en
stelt zich ten doel om conform de doelomschrijving in
de statuten in de voetsporen van Pater Frans Schlooz
hulp te verlenen aan armen en behoeftigen in Zuid India.
De geboden hulp staat in het teken van armoedebestrijding, verbetering van de levensstandaard, educatie, bewustwording, gezondheid en welzijn van de
behoeftigen in Tamil Nadu, een van de armste (droogste) deelstaten in Zuid-India
Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door
relatief kleinschalige projecten met een groot sociaal
rendement financieel te ondersteunen. De projecten
worden geselecteerd op advies van plaatselijke contactpersonen en/of lokale overheden en zijn gericht op
blijvende verbetering en zelfredzaamheid. De ondersteuning van projecten kan eenmalig zijn of van langere
duur en richt zich met name op onderwijs, opvang van
straatkinderen, huisvesting, medische zorg, sociale begeleiding en verbetering van het milieu. De ondersteuning kan ook geschieden in samenwerking met andere
hulpverlenende instanties.
In 2013 werden 28 projecten ondersteund. Hierbij geldt
dat de kwaliteit van de projecten duidelijk voorrang
heeft op kwantiteit. Naar verwachting zal het aantal
projecten niet sterk toenemen.
De door de stichting verkregen middelen komen beschikbaar via circa 500 donateurs en vrienden van
Stichting Pater Schlooz, erfenissen/legaten en bijdragen van andere hulpverlenende instellingen en personen waarmee wordt samengewerkt.
De verkregen middelen worden toegekend aan projecten, waarbij besluiten zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt worden, zodat de continuïteit van de
projecten in India niet onnodig in gevaar komt. Om
de toezeggingen te kunnen waarmaken wordt door
de stichting een prudent financieel beheer gevoerd.
Als de financiële positie dit toelaat worden vooruitbetalingen op de toezeggingen gedaan.
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Statuten en klachtenprocedure

Statuten
		
Stichting Pater Schlooz is statutair gevestigd te Venlo.
De stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk
hulp te verlenen, op welke wijze of onder welke benaming dan ook aan personen of instellingen, die zich
inzetten en zich ten doel gesteld hebben de zorg en
verpleging van zieken, invaliden en melaatsen, de zorg
voor armen, onderwijs, bewustzijnswording, de opvang van vluchtelingen en in het algemeen de ontwikkelingshulp, dit alles ter voortzetting van de werken van
pater Frans Schlooz of in de geest van de door hem
opgezette werken, in India. De stichting dient het algemeen belang.
De bestuurders worden geselecteerd en benoemd
door het bestuur. De bestuurders worden benoemd
voor een periode van 4 jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar. Er is geen directie in functie.

Het bestuur (2013)
J.H.M. Boels, voorzitter
Mr.P.M. Boels, secretaris
Drs. G.J. Beijer, penningmeester
G.J. Schoorl s.d.b, lid
P.M.J. Op Heij RA, lid
P. Caris, lid
Drs. M. Frencken, lid
F. Nelissen, lid
Fr. R. Mariasusai s.d.b, lid

Klachtenprocedure
Mocht u een klacht hebben over de Stichting Pater
Schlooz, haar werkwijze of die van haar bestuursleden
of bij projecten betrokken personen, dan willen wij dit
graag van u horen. Wij zullen dit in een bestuursvergadering in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk
naar u reageren.
U kunt de klacht richten aan:
Stichting Pater Schlooz
Parkweg 5 B
6212 XN Maastricht
Of per mail:
info@stichtingpaterschlooz.nl
Mocht deze klachtafhandeling voor u niet het gewenste
resultaat opleveren dan kunt u deze klacht schriftelijk
indienen bij het CBF. Het CBF legt de klacht voor aan
de desbetreffende instelling, conform de klachtenprocedure van het CBF.

In functie sedert
5-11-1986
1-5-2000
6-5-1998
1-7-2005
9-9-2005
20-2-2008
1-12-2010
12-3-2012
9-4-2013
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Jaarrekening 2013

Balans per 31 december 2013
31/12/2013
€

31/12/2012
€

(1) Te vorderen legaten
Te vorderen rente

11.000
84

9.500
0

(2) Liquide middelen

26.866

24.744

37.950

34.244

Begroting
2013
€

Exploitatie
2013
€

2012
€

357.316
1.000

396.581
106

337.194
870

358.316

396.687

338.064

356.816

348.316

374.315

300
1.200

923
1.058

335
1.198

358.316

350.297

375.848

0

48.684

-36.684

358.316

398.981

339.164

0

-2.294

-1.100

Actief
Vlottende Activa

Baten en lasten

(7) Baten

Uit eigen fondsenwerving
Rente

Lasten
(8) Besteding voor projecten
(9) Kosten
- Kosten fondsenwerving
- Kosten beheer en administratie
Totaal der lasten
Afname/ toename toezegging
voor volgende jaren

Saldo der baten en lasten

Het saldo der baten en lasten is onttrokken/toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
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Jaarrekening 2013

Passief

(3) Stichtingskapitaal
(4) Bestemmingsreserve

31/12/2013
€

31/12/2012
€

45
31.905

45
34.199

31.950

34.244

5.000
1.000

0
0

257.500
-257.500

208.816
-208.816

0

0

37.950

34.244

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen gift
Te betalen families
(4) Toezeggingen voor volgende jaren
(5) Reeds hierop betaald in verslagjaar

Toelichting op de balans en baten en lasten

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Pater Schlooz
betreffen het zonder winstoogmerk hulp verlenen,
op welke wijze of onder welke benaming dan ook,
aan personen of instellingen, die zich inzetten en
zich tot doel gesteld hebben de zorg en verpleging
van zieken, invaliden en melaatsen, de zorg voor
armen, onderwijs, bewustzijnswording, de opvang
van vluchtelingen en in het algemeen de ontwikkelingshulp, dit alles ter voortzetting van de werken van
pater Frans Schlooz of in de geest van de door hem
opgezette werken, in India.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de
jaarrekening
Voor deze jaarrekening is RJ 650 voor Fondsenwervende instellingen van toepassing als regelgeving. De waardering van activa en passiva en de
bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het
jaar waarop zij betrekking hebben.

Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico’s die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Grondslagen voor de waardering van activa en
passiva
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het
resultaat
Alle giften worden op het moment van ontvangst als
gerealiseerd beschouwd en als zodanig verwerkt. De
overige baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben. De erfenissen en/of
legaten worden eerst verantwoord in het verslagjaar
indien deze betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
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Jaarrekening 2013
Toelichting op de onderscheidene posten van de balans
(1) Te vorderen legaten
Er resteert nog te ontvangen € 2.000 van een legaat van € 89.500
uit 2011 en € 9.000 van een legaat van € 139.000 uit 2013
(2) Liquide middelen

ING Bank 68.84.84.018
Postbank 1062600
ABN AMRO 48.40.80.903
ING Res. rek. 176
St. Solidariteit voor leven (België)

Kapitaal
Het verloop van deze post is als volgt:
(3) Stichtingskapitaal
(4) Bestemmingsreserve
Per 1 januari 2013/2012
Resultaat boekjaar

31-12-2013
€

31-12-2012
€

150
148
93
22.252
4.223

16.519
5.800
85
2.315
25

26.866

24.744

45

45

31-12-2013
€

31-12-2012
€

34.199
-2.294

35.299
-1.100

31.905

34.199

257.500

208.816

257.500

208.316

0

0

Ultimo 2013/2012
De bestemmingsreserve zal uitsluitend in
het kader van de statutaire doelstelling worden
aangewend.
Kortlopende schulden
(5) Toezeggingen
In het verslagjaar zijn toezeggingen gedaan aan
projecten voor volgend jaar.
(6) In december 2013/2012 hierop reeds betaald.
Per saldo

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.
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Jaarrekening 2013
Toelichting op de onderscheidene posten van de
baten en lasten
(7) Baten
Uit eigen fondsenwerving
Giften
Legaten/erfenissen
Boekenproject Venlo
Overige baten
Rente banken
Lasten
Bestedingen voor projecten
(8) Bestedingen
Bestedingspercentage lasten

Begroting
2013
€

Exploitatie
2013
€

357.316
0
0

252.355
139.000
5.226

312.517
24.677

357.316

396.581

337.194

1.000

106

870

358.316

396.687

338.064

356.816

348.316

374.315

2012
€

Een specificatie is op bladzijde 20 opgenomen.

- Bestedingen aan doelstellingen
- Lasten

397.000
398.981
99,5%

Bestedingspercentage basten
- Bestedingen aan doelstellingen
- Baten

397.000
396.687
99,9%

(9) Kosten
Kosten beheer en administratie
- Kosten overboekingen India
- Kosten ING
- Kosten ABN
- Kosten Postbank
- Kosten SOL
Kosten fondsenwerving
- Kosten drukwerk
- Kosten acceptgiro’s
- Kosten internet
- Kosten K.v.K
- Kosten CBF
Percentage kosten eigen fondsenwerving

700
150
150
100
100

732
142
122
62
0

678
196
50
64
210

150
100
50
0
0

377
120
66
0
360

143
109
59
24
0

1.500

1.981

1.533

Kosten vanuit eigen fondsenwerving
Baten vanuit eigen fondsenwerving

923
396.687
0.23%

Analyse tussen begroting en realisatie 2013
Meer ontvangen giften/Legaten
Minder ontvangen rente
Minder bestedingen
Meer kosten
Meer toezeggingen
Per saldo lager batig saldo

39.265
894
8.500
481
48.684
47.765
2.294

50.059

50.059

50.059

Overige gegevens
Voorstel omtrent de bestemming van het resultaat
Het bestuurstelt voor het negatieve resultaat over 2013 ad € 2.294
ten laste van de bestemmingsreserve te brengen.
Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.
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Specificatie bestedingen 2013/2012
Interne projectnummers

1. SMES, Schlooz Memorial Educational Scheme
2. Varadarajanpet
a) Social services
b) Don Bosco Home
c) 6 klaslokalen
3. Anbu-Ilam,Salem,zwerfkinderen
4. Polur
a. Don Bosco Technische School
b. idem meubilair Pulicat
c. idem multiskillproject
5. Pope John,s Garden, melaatsendorp
8.Thomas Mount Hospital Chennai
a) Social project
b) Midos-project
9. Pondicherry
a) Don Bosco Boys Home
b) Nieuwbouw
10. Sacr.Heart Church Thennangudy
11. Veeralur ,girls boarding
12. Polur, Families
idem extra
13. Gypsies
14. Pavunjur
a) Social help
b) Schooluitbreiding
15. Trichy
a) Provincie DBICE
b) Holy Fam. Hiv./aids Childrens Home
c) Holy Fam. Hiv/aids project Karur
16. Steam kitchen Don Bosco
17. Anbu Ilam Kavarapatt
a) Home Away from Home foster care
b) Technische School
18. Bagalur
19. Kadambur
20. Cuddalore
21. Polur Parish, school and boarding
22. Toiletten Boys Home Tirupatur
23. Beatitudes
24. Gelidam keuken
25. Kadambur verdieping gebouw
26. HIV project Vellore

Totale bestedingen projecten 2013

20

Begroot
2013
€

Gerealiseerd
2013
€

2012
€

18.000

18.350

17.350

7.500
3.000
36.000
9.000

10.615
2.847
36.000
8.538

6.916
2.844

3.000
0
25.316
7.500

2.800
3.000
25.316
7.000

2.906

3.000
27.000

2.800
20.250

7.000
27.00

0

7.000

3.000
3.000
10.500
15.000
30.000

2.800
2.800
10.200
15.000
30.000

7.258
30.375
3.334
7.258
30.833

5.600

8.300

7.619

18.053
5.798
23.315

14.000
31.000

41.881
12.275
44.770
11.000

4.500
4.500
7.500
7.500

4.200
4.200
7.000
7.000

13.000
30.000
26.000

1.000
13.000
30.000
26.000

20.110
5.000
4.352
4.352
7.258
7.258
9.000
1.000

356.816

348.316

14.000
31.000

18.000

374.415

Specificatie bestedingen per doelgroep 2013/2012
Interne projectnummers

Onderwijs
1. SMES
4. c) Polur multiskill
10. Thennangudy Sacr. Heart Church
15. a) Trichy DBICE
17. a) Anbu IIam Home Away
17. b) idem Technische school
Opvang en onderwijs
2. b) Varadarajanpet
3. Anbu-IIam Salem
4. a) Polur technische school
9. a) Pondicherry Boys Home
11. Veeralur girls
18. Bagalur
19. Kadambur
20. Cuddalore
21. Polur Parish
Huisvesting
2. c) Varadarajanpet 6 klaslokalen
4. b) Polur meubilair Publicat
9. b) Pondicherry nieuwbouw
13. Gypsies
14. b) Pavunjur, schooluitbreiding
16. Steam Kitchen Don Bosco
22. Toiletten Boys Home
23. Gelidam, keuken
25. Kadambur verdieping bouw
Sociale begeleiding
2. a) Varadarajanpet
8. a) Thomas Mount Hospital
12. Polur
14. a) Pavunjur
Medische zorg/Opvang
5. Pope John’s garden
8. b) Midos project Thomas Mount Hospital
15. b) Holy Family children’s home
15. c) Holy Family HIV/AIDS care Karur
24. Beatitudes Trude vis
26. HIV Project Vellore
Totaal Generaal

Gerealiseerd
2013
€

2012
€

18.350
25.316
2.800
0
0
0
46.466

17.350
0
3.334
41.881
20.110
5.000
87.675

2.847
8.538
2.800
7.000
2.800
4.200
4.200
7.000
7.000
46.385

2.844
8.300
2.906
7.258
7.258
4.352
4.352
7.258
7.258
51.786

36.000
3.000
0
30.000
0
0
0
13.000
30.000
112.000

0
0
30.375
18.053
23.215
11.000
9.000
0
0
91.643

10.615
2.800
25.200
5.600
44.215

6.916
7.000
30.833
5.798
50.547

7.000
20.250
14.000
31.000
1.000
26.000
99.250
348.316

7.619
27.000
12.275
44.770
1.000
0
92.664
374.315

923
1.339
2.262

335
1.198
1.533

Ten behoeve van de vergelijkbaarheid zijn enkele
correcties aangebracht in de plaatsing van de
projecten in de verschillende groepen in 2012.
Specificatie kosten
Kosten samenhangend met fondsenwerving
Kosten beheer en administratie.
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De vormgeving van dit Jaarverslag werd volledig gesponsord.

Stichting Pater Schlooz
Correspondentieadres:
Parkweg 5b, 6212 XN Maastricht, Nederland
Tel: +31 (0)43 - 310 14 85
info@stichtingpaterschlooz.nl
www.stichtingpaterschlooz.nl
Bankrekening: 688484018
(IBAN:NL26INGB0688484018 - BIC: INGBNL2A)

