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Maastricht, december 2014

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.

Hoe zou uw Kerst eruitzien zonder dak boven uw hoofd en zonder eten? De gesprekken met uw familie en dierbaren
zouden waarschijnlijk over heel andere dingen gaan. Bij het vooruitblikken op het nieuwe jaar zou u vermoedelijk
honderdmaal de vraag stellen hoe u überhaupt in uw eerste basisbehoeften zou kunnen voorzien. En nadenken
over bijvoorbeeld de keuzes die u in 2015 wilt maken in het belang van uw persoonlijke ontwikkeling, zou een vervan-uw-bed-show zijn.
Herinnert u zich de noodkreet in onze circulaire van afgelopen mei nog? We vroegen onder andere uw hulp om
kinderen in een tehuis voor zwerf- en straatkinderen van voedsel te kunnen voorzien. Ook vroegen we uw steun om
een einde te maken aan de bittere omstandigheden waaronder vijftig kinderen samen met noodlijdende bejaarden
leefden in een ziekenhuiszaal in Varadarajanpet. Zij hadden amper een dak boven hun hoofd en te eten. Velen van
u maakten geld over naar aanleiding van onze kreet om hulp. Mede door
al deze donaties hebben wij het geld dat nodig was voor de bouw van een
nieuw tehuis voor deze kinderen en bejaarden mogelijk kunnen maken. Ook
de lokale overheid draagt bij in de kosten. De bouw is inmiddels vergevorderd
en naar verwachting in januari klaar. Vlak na Kerst komt er dus een einde aan
de erbarmelijke omstandigheden van deze kinderen en bejaarden. Hartelijk
dank voor uw bijdrage hieraan!
Kindermisbruik
Pater Schlooz stichtte in Salem het opvanghuis Anbu Illam. Hier worden nog steeds talloze straat- en zwerfkinderen
opgevangen die bijvoorbeeld gedwongen werden tot kinderarbeid. Don Bosco Anbu Illam voert ook heel actief
campagne tegen kindermisbruik. Zo organiseerden ze vorige maand samen met diverse NGO’s en overheidsinstanties
een grote actie met teken- en schrijfwedstrijden op scholen, toneelstukken op straat en banners door de hele stad.
Een dergelijke campagne is niet alleen belangrijk voor de preventie, maar ook om de kinderen die - op welke manier
dan ook - misbruikt zijn te laten weten dat ze gerespecteerd en geaccepteerd
worden. Dat ze zich niet hoeven te schamen voor wat hen is overkomen
en weer het vertrouwen in hun toekomst kunnen herwinnen. Maar ook dat
ze, juist door erover te praten, eraan bij kunnen dragen dat kindermisbruik
afneemt. Daar draagt onze stichting ook heel graag een steentje aan bij in
financiële zin.
Zelfredzaamheid
Pater Schlooz probeerde in al die jaren dat hij werkte in het zuiden van India
de zelfredzaamheid van de allerarmsten te stimuleren. Scholing vond hij
hiervoor van onschatbaar belang. Ook onze stichting vindt dat het op termijn veel beter is dat de allerarmsten zelf
hun geld verdienen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van uw en onze bijdragen. Dat gebeurt ook steeds meer.
Niettemin is het natuurlijk een geleidelijk proces dat niet overal direct tot goede resultaten leidt. In zo’n transitie
moeten wij en vele anderen ook voor steun zorgen. Maar ook de eigen creativiteit en ondernemingslust stimuleren.
Een goed voorbeeld hiervan is de door onze stichting ondersteunde Bosco Maiyam, een school in Pallithamam met
zo’n 950 leerlingen en daarnaast een tehuis voor 390 kinderen uit de armste gezinnen uit de districten Sivagangaj
en Ramnad. Voor dit tehuis van Bosco Maiyam maakte Stichting Pater Schlooz twee jaar geleden de bouw van een
green kitchen mogelijk, zodat de kinderen beter en milieuvriendelijk bereid voedsel krijgen.
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Beste Vrienden en weldoeners,

Nu is het tehuis bezig om haar zelfredzaamheid te
vergroten door zelf groenten te verbouwen op het
aangrenzende land en dieren te houden voor eigen
consumptie. Daardoor hoeven ze een stuk minder geld uit
te geven om de kinderen van gezond voedsel te voorzien.
Inmiddels zijn de kosten voor het elders inkopen van
groenten met 75% verminderd en het zal niet lang meer
duren voordat het tehuis volledig zelfvoorzienend is. De
kinderen in dit tehuis komen uit gezinnen waarvan de
ouders tegen een zeer laag loon op het platteland werken.
Uit cijfers van het United Nations Development Program
2014 bleek dat nog steeds bijna 80% van de huishoudens
op het Indiase platteland een ernstig gebrek heeft aan
elementaire sanitaire voorzieningen. Ook verdienen zij
meestal niet voldoende om hun kinderen van naar school te sturen en van goed voedsel te voorzien. Daarom is het
maar goed dat er projecten als deze zijn, die ook nog eens gerund worden door ondernemende mensen. Zonder de
steun van onze stichting redden zij het echter nog niet. Helpt u daarom ook weer mee om dit en andere projecten
te ondersteunen?
Bijna 400.000 euro
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat in 2014 voor een totaalbedrag van bijna 400.000 euro projecten werden
gesteund door onze stichting. Het hoogste bedrag ooit! Dit is niet alleen te danken aan alle kleine en grote bedragen
van onze donateurs en een bijdrage van Cordaid van 100.000 euro, maar ook aan diverse giften van incidentele
aard en erfenissen. Ook dit jaar weer bleek onze garantie dat 99 cent van iedere euro rechtstreeks bij de projecten
terechtkomt, vele mensen over de streep te trekken. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle bijdragen! Te
zijner tijd informeren wij u middels ons jaarverslag 2014 en onze website over de projecten die dit jaar ondersteund
zijn. Overigens verwachten in 2015 het bedrag van 2014 bij lange na niet te zullen halen, maar met uw steun zullen
wij ons inspannen om wederom zoveel mogelijk gelden ten behoeve van de allerarmsten in het zuiden van India bij
elkaar te halen.
SPS India
Dan zijn er nog enkele heuglijke feiten te melden. Een daarvan is de oprichting van SPS India, de dependance van
onze stichting in India. In onze mei-circulaire lieten wij u al weten dat Fr. Raj Mariasusai, een van onze bestuursleden,
weer terug zou gaan naar India. Inmiddels heeft hij dus SPS India opgericht en onderhoudt hij op zeer constructieve
en voortvarende wijze de contacten met alle projecten die onze stichting ondersteunt in India. Ook gaat hij zich
inzetten voor het werven van fondsen in India.
Ander bijzonder nieuws uit India is dat in januari 2015 in het kader van het honderdjarig bestaan van het Don Bosco
Beatitutues Welfare Centre een Fr. Schlooz Computer Centre wordt geopend. Pater Schlooz was zo’n twaalf jaar
directeur van deze organisatie die onder andere scholen voor zeer arme kinderen en projecten voor bijvoorbeeld
wezen, bedelaars, lepra-patiënten en gehandicapten onder haar hoede heeft. Zijn naam wordt dus nog steeds
levend gehouden.
Tot slot nog nieuws dat helemaal in de geest van Kerstmis is. Onlangs ontvingen wij tot onze grote vreugde een
gift van een anonieme gever (hij vermeldde slechts zijn achternaam) van maar liefst 10.000 euro met de opmerking
”Ik zou het anders zelf toch niet opgemaakt hebben”. Fantastisch, een echte kerstgift!
Met dit nieuwtje sluiten wij deze circulaire af. Rest ons u en uw dierbaren aangename feestdagen en alle goeds
voor 2015 te wensen!
Met vriendelijke groet van het bestuur,
Mr. P. Boels (voorzitter)				
F. Nelissen (secretaris)				
Drs. G. Beijer (penningmeester)			
P. Op Heij RA (lid)				

G. Schoorl s.d.b. (lid)
P. Caris (lid)
Drs. M. Frencken (lid)
Fr. Raj Mariasusai (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!

