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Beste Vrienden en weldoeners,

De reis die twee van onze bestuursleden begin dit jaar (op eigen kosten) maakten naar onze projecten in India, begon 
met een bijzondere ontmoeting. In het vliegtuig raakten zij in gesprek met een Indiase vrouw die oorspronkelijk uit 
Chennai kwam, maar al twaalf jaar met haar gezin in New York woonde. Nadat ze de verhalen over pater Schlooz 
en de activiteiten van onze stichting had gehoord, gaf ze spontaan wat geld. Dit is bij aankomst in Chennai meteen 
overhandigd aan Fr. Raj Mariasusai, de oprichter van de Indiase tak van onze stichting. Hiermee was de eerste gift 
voor het kersverse SPS India een feit. Een leuk historisch moment en goed begin van de reis!

Tijdens de reis van een kleine twee weken is een bezoek 
gebracht aan het merendeel van de projecten die onze stichting 
ondersteunt in het zuiden van India. Er zijn vele gesprekken 
gevoerd met de projectleiders ter plaatse en onze bestuursleden 
hebben met eigen ogen kunnen zien wat goed gaat en wat 
minder goed gaat. Daarover is ook het gesprek aangegaan. Om 
een maximaal sociaal rendement te bereiken, is een goede 
planning en structuur van de projecten en de juiste kennis op de 
juiste plek immers onontbeerlijk.

Hartverwarmend om te zien tijdens de reis was ook de vreugde van de zeer arme kinderen en bejaarden die tot 
voor kort onder erbarmelijke omstandigheden verbleven in een ziekenhuiszaal in Varadarajanpet. Dankzij de vele 
bijdragen die onze stichting kreeg naar aanleiding van de noodoproep in onze circulaire van een jaar geleden, kon 
nog in 2014 de bouw van aparte leefruimten voor deze groepen worden gerealiseerd. 

Onze bestuursleden waren ook getuige van het Pater Schlooz voetbaltoernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd. 
Achttien teams van scholen uit Tamil Nadu namen hieraan deel. Er zaten heel wat jonge talentjes bij. Aan onze 
voorzitter de eer om de beker uit te reiken aan het winnende team. 

Het volledige reisverslag kunt u downloaden op www.stichtingpaterschlooz.nl. 
 
Jaarverslag 2014
Op onze website kunt u nu ook het jaarverslag over 2014 downloaden. Hierin kunt u zien dat in 2014 in totaal maar 
liefst € 398.249,- werd overgemaakt naar de projecten in India. Dit kon mede dankzij u, waarvoor onze grote dank! 
De kosten bedroegen in 2014 minder dan 0,5 % van de bestedingen. In het jaarverslag staat ook een omschrijving 
van de 27 door onze stichting ondersteunde projecten. 

De vooruitzichten voor 2015 zijn helaas minder rooskleurig. Cordaid, dat de afgelopen jaren de bijdrage aan 
diverse van onze projecten verdubbelde tot 100%, heeft al moeten besluiten om de multiplier terug te brengen tot 
60% en we zullen alle zeilen moeten bijzetten om de overige baten op hetzelfde peil te houden. Daar willen we ons 
echter, hopelijk ook met uw steun, volop voor inzetten. Onze steun is namelijk nog steeds hard nodig, zo konden 
we tijdens onze reis ook weer zien. De armsten in India zijn er ondanks de economische groei van India niets op 
vooruitgegaan. De prijzen van de primaire levensbehoeften zijn namelijk sterker gestegen dan hun inkomsten. 

                        Maastricht, mei 2015



Jawadhi Hills
Een project waar we in deze circulaire uw 
bijzondere aandacht voor willen vragen, zijn 
de avondscholen en Self Help Groups die de 
Salesianen hebben opgezet in Jawadhi Hills. 
In dit berg- en bosrijke gebied is de bevolking 
zeer arm en ongeletterd. Onderwijs voor 
kinderen was er tot voor kort nauwelijks. Met 
steun van onze stichting zijn hier echter diverse 
avondscholen opgezet waar zij onderwijs 
kunnen krijgen. Ook worden zogenaamde 
Self Help Groups voor vrouwen nadrukkelijk 
betrokken bij het promoten van het belang van 
scholing en gezondheid van de kinderen.
 
De resultaten zijn zeer positief. Ouders zien 
steeds meer het belang in van goed onderwijs 
om een einde te maken aan de armoede 
en kinderarbeid is inmiddels zo goed als 
helemaal verdwenen. De kinderen gaan nu 
in plaats hiervan naar school en leren hoe ze 
zich zelfstandig en met een positief zelfbeeld 
kunnen handhaven in de maatschappij. Ook 
kindhuwelijken - voor veel gemeenschappen 
op het Indiase platteland nog heel gebruikelijk 
- zijn teruggedrongen door de activiteiten van 
de Salesianen in Jawadhi Hills. Dankzij diverse 
bewustwordingsprogramma’s en trainingen 
zijn de afgelopen twee jaar 16 kindhuwelijken 
van meisjes tussen de 15 en 19 jaar voorkomen. 
Hierbij spelen ook de vrouwen van de Self 
Help Groups een belangrijke rol. Zij geven 
voorlichting over gevaren van kindhuwelijken, 
zoals complicaties bij zwangerschappen, 
hiv/aids, huiselijk geweld, armoede en 
ongelijkheid. Dit is wat wij noemen een project 
met een maximaal sociaal rendement. 

Wij vinden het dan ook belangrijk om te kunnen 
blijven bijdragen in hun jaarlijkse kosten, zodat 
op termijn een daadwerkelijk einde wordt 
gemaakt aan de armoede onder de bevolking 
van Jawadhi Hills. Blijft u ons steunen bij dit en 
andere projecten? Alvast onze dank! 

Tot slot wensen wij u een mooie zomer toe 
met bijzondere ontmoetingen! 

Met vriendelijke groet van het bestuur,

Mr. P. Boels (voorzitter)    G. Schoorl s.d.b. (lid)
F. Nelissen (secretaris)    Drs. M. Frencken (lid)
Drs. G. Beijer (penningmeester)   Fr. Raj Mariasusai (lid) 
P. Op Heij RA (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!


