Jaarverslag 2014 Stichting Pater Schlooz
“Niemand heeft het recht om in zijn eentje gelukkig te zijn”
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Uw steun is nodig
Hoe kunt u doneren?
Ieder bedrag is welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op
rekeningnummer 688484018 ten name van:
Stichting Pater Schlooz
(IBAN: NL26INGB0688484018 – BIC: INGBNL2A).
Door een e-mail te sturen naar:
info@stichtingpaterschlooz.nl
of te bellen naar 043 3101485
kunt u zich bovendien aanmelden als donateur.
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U ontvangt dan twee keer per jaar onze 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 via:
www.stichtingpaterschlooz.nl
U kunt ook lid worden van de ‘Vrienden van Pater Schlooz’.
In dit geval schenkt u minimaal vijf jaar lang jaarlijks 1.000
euro. De notaris van de stichting stelt dan gratis een akte van
schenking op waardoor uw gift volledig fiscaal aftrekbaar is.
STICHTING PATER SCHLOOZ
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Voorwoord
In maart 2014 heb ik het voorzitterschap van Stichting Pater Schlooz overgenomen van Jaques Boels. Aan Jacques zijn wij veel
dank verschuldigd voor zijn leiding van de stichting gedurende vele jaren.
Het doel van de stichting blijft onveranderd: het ondersteunen van relatief kleinschalige projecten met een maximaal sociaal
rendement voor de armsten der armen in Tamil Nadu, India. Ook in 2014 heeft de stichting haar doelstellingen kunnen verwezenlijken; 27 projecten werden gesteund met een totaalbedrag van € 398.249,-. Dit bedrag is inclusief € 157.500,- aan vooruitbetalingen uit voorgaande jaren, zodat de werkelijke donaties voor 2014 € 243.811,- bedroegen (nagenoeg gelijk aan ontvangen baten).
Dit werd weer mogelijk gemaakt door onze donateurs, Vrienden en bevriende stichtingen, alsmede door Cordaid van wie wij als
partner weer de maximale multiplier van € 100.000,- mochten ontvangen. De kosten bleven opnieuw beperkt tot minder dan 1%.
Naast de prachtige projecten, waarvan u elders in dit jaarverslag een overzicht vindt, verdient een niet voorzien project hierbij een
bijzondere vermelding. Bij een bezoek aan India begin 2014 troffen wij in Varadarajanpet een uiterst betreurenswaardige en onaanvaardbare situatie aan: een groep meisjes was samen met een groep bejaarden in een vroegere ziekenhuiszaal ondergebracht.
Onder erbarmelijke omstandigheden samen verblijven, eten en slapen in dezelfde ruimte… Onmiddellijk werd besloten hier te
helpen, hoewel dit project niet begroot was en de financiële middelen ontbraken. Spoedig vonden wij de hulp van een stichting,
wier naam wij niet mogen noemen, die ons de middelen verschafte om de gevraagde hulp te verlenen. Daarop kon het sein op
groen voor de bouw/verbouwing, die was stopgezet wegens geldgebrek, en kon het werk nog in 2014 worden voltooid. Daarmee werd voor de kinderen (waarvan de jongste 6 jaar was) en de bejaarden (de oudste
101 jaar) een einde gemaakt aan een onmenselijke toestand en werden zij ondergebracht in van elkaar gescheiden ruimten. De blijdschap en dankbaarheid waren groot, zo bleek bij een bezoek begin dit jaar. „Een
relatief klein project met een maximaal sociaal rendement.”
De vooruitzichten voor 2015 zijn minder rooskleurig.
Cordaid 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. We zullen echter alles in het
werk stellen om onze toezeggingen voor 2015
zoveel mogelijk in stand te houden. Dit is namelijk nog steeds oh zo nodig. De armsten in India zijn er ondanks de economische groei niets
op vooruitgegaan. De prijzen van de primaire
levensbehoeften zijn sterker gestegen dan hun
inkomsten. Wij zullen met de hulp van onze donateurs, Vrienden en anderen, aan wie wij veel dank
verschuldigd zijn, proberen zoveel mogelijk in hun
noden te voorzien.
De voorzitter
mr. P.M. Boels
april 2015
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Stichting Pater Schlooz in het kort
Rechtsvorm

Missie en werkwijze

Stichting, statutair gevestigd in Venlo, Nederland.

Stichting Pater Schlooz ondersteunt relatief kleinschalige
projecten met een maximaal sociaal rendement. Van iedere
gedoneerde euro komt minimaal 99 cent ten goede van de
projecten in India. Het werkgebied van de stichting is Tamil
Nadu (Chennai, Trichy) India.

Correspondentieadres en bankrekening
Parkweg 5b, 6212 XN Maastricht. Nederland.
Bankrekening: 688484018
IBAN:NL26INGB0688484018 - BIC: ING-BNL2A

Bestuur (2014)
Mr. P.M. Boels, voorzitter
F.P.N. Nelissen, 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
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

Werkwijze
• Onder plaatselijke leiding met toezicht en financiële steun
vanuit Nederland
• Vraaggericht; inspelen op noden en behoeften, rekening
houdende met advies van plaatselijke deskundigen
• Bestuur besluit over toekenning donaties
• Eenmalige of jaarlijks terugkerende donaties
• Donaties soms in samenwerking met andere hulpverleningsinstanties, o.a. Cordaid
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.

Beknopt financieel overzicht
Stichting Pater Schlooz 2000 t/m 2014
Bedragen in €
Jaar		 Baten

Donaties

Kosten

2000		 200.430

200.970

6.571

2001		 155.610

152.203

3.945

2002		 124.030

157.040

3.092

2003		 130.579

110.154

1.244

Structuur organisatie

2004		 186.633

129.493

517

Particulier hulpverleningsinitiatief. Alle bestuursleden werken
onbezoldigd en zonder onkostenvergoeding.

2005		 179.401

158.087

762

2006		 183.799

173.210

729

Donateurs

2007		 185.793

224.238

544

2008		 261.161

227.714

867

Communicatie

2009		 288.834

253.715

817

• www.stichtingpaterschlooz.nl
• info@stichtingpaterschlooz.nl
• nieuwsbrieven
• jaarverslagen
• folders
• presentaties

2010		 336.823

233.723

1.565

2011		 411.849

381.740

1.469

2012		 338.064

374.315

1.533

2013		 396.687

348.316

1.981

2014*		 247.721

398.249

3.062

• circa 500 donateurs

Registratie en erkenning
Stichting Pater Schlooz is erkend als ANBI, een algemeen nut
beogende instelling (ANBI-RSIN nummer: 003812674) en is in
het bezit van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen.
4

* Voor een vergelijking op kasbasis moet bij de donaties 2014 		
rekening worden gehouden met een afname in de toezeggingen
voor volgend jaar van € 157.500.
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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):

klaslokalen (totale kosten € 66.000,-). Hierdoor beschikken zo’n
300 kinderen die voorheen vanwege plaatsgebrek in de openlucht onderwijs kregen nu over fatsoenlijke klaslokalen.
b. Don Bosco Home
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.

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 financiële bijdrage in hun studiekosten. 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 voorzien in hun eigen levensonderhoud en vaak
ook dat van hun familie.

c. Social Service Project
Een groep van zo’n 240 zeer arme, noodlijdende mensen (weduwen met kinderen, alleenstaande bejaarden en lichamelijk
en/of geestelijk gehandicapten) ontvangt 26 euro per jaar,
verdeeld in vier kwartaalbetalingen. Een ‘sociale raad’,
samengesteld uit leraren van de plaatselijke Don Bosco school,
beoordeelt wie hiervoor in aanmerking komt. Die mensen
worden thuis 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.
Deze bijdrage is voor deze mensen in nood onmisbaar om te
overleven.

Projecten Varadarajanpet
a. Don Bosco Higher Secondary 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
STICHTING PATER SCHLOOZ
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Borewell Project (Varadarajanpet)
Dit project werd gestart in de jaren negentig na een Nederlandse geldinzamelingsactie voor pater Schlooz. Dankzij dit
geld konden boeren in Varadarajanpet (en Thennur) tegen
zeer lage rente geld lenen voor het laten slaan van een waterput. Het project was een succes. Vele waterputten werden
geboord en de boeren profiteerden van de betere irrigatie van
hun akkers. Tot 2014 leverde Stichting Pater Schlooz jaarlijks
een bijdrage aan dit project.

Comprehensive Care Centre (Nilavarapatti)
In dit tehuis voor zo’n 55 jongens tot 16 jaar die besmet zijn
met hiv/aids wordt gezorgd voor opvang, scholing en medische zorg. De meesten van hen hebben geen ouders meer.
De kinderen worden opgespoord door regionale teams die
wijken en dorpen in de omgeving bezoeken en voorlichting
geven over hiv/aids. Voor de meest kwetsbare kinderen is er
een plek in dit tehuis, dat mede dankzij Stichting Pater Schlooz
tot stand is gekomen. Onze stichting draagt ook jaarlijks bij in
de kosten van de verzorging en opvang van de kinderen.

Anbu Ilam (Salem, Coimbatore en Madurai)
Opvang voor straat-en zwerfkinderen die gedwongen werden
tot kinderarbeid.

Children’s Home Varadarajanpet
In 2014 werd Stichting Pater Schlooz gewezen op de zeer
erbarmelijke situatie waarin zo’n vijftig weesmeisjes en veertig
hoogbejaarden in Varadarajanpet zich bevonden. Zij waren samen ondergebracht in een uiterst kleine zaal van het
plaatselijke ziekenhuis. Niet alleen waren de omstandigheden
volstrekt onaanvaardbaar en vooral voor de kinderen fysiek en
psychisch ongezond, zij bezetten ook nog eens de plaatsen
van de reguliere ziekenhuispatiënten. Dankzij Stichting Pater
Schlooz en een bijdrage van de lokale overheid kon nog in
2014 worden gestart met de bouw van een geschikt onderkomen voor deze kinderen en bejaarden.

In Salem, een stad met ca. 750.000 inwoners, is een Rehabilitation Center waar de kinderen 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.
6
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Hetzelfde systeem wordt toegepast in Combaitore, eveneens
een grote industriestad. Ook in Madurai wordt eenzelfde
tehuis opgestart.

Scholen Polur
a. Don Bosco Technische School
Deze school is opgezet door pater Schlooz in een van Tamil

Families Polur
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 zes (met
in totaal 30 mensen). Het ideaal om deze families van bittere
armoede naar zelfredzaamheid op een menswaardig niveau
te brengen is inmiddels verwezenlijkt. In de loop van 2014
kwam de dubbele woning voor drie families gereed en verviel
de extra bijdrage.

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 80. Inmiddels is er een nieuw, apart gebouw voor
kinderen met hiv/aids gebouwd. Momenteel krijgen hier 60
kinderen verzorging en begeleiding.

Nadu’s droogste gebieden. Een groot deel van de bevolking
hier bestaat uit ongeletterde landarbeiders. Op deze school
krijgen 160 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 boerderij voorziet deels in de voeding van
de kinderen. Stichting Pater Schlooz draagt jaarlijks bij in de
kosten.
Aan de opleidingen van de Don Bosco Technische School is
in 2013 een nieuwe opleiding toegevoegd. Hierbij leren de
leerlingen meerdere vakken/vaardigheden tegelijk, waardoor
ze kans maken op een betere baan of zelfstandig aan de
slag kunnen. Stichting Pater Schlooz heeft het benodigde
geld voor gereedschappen en andere noodzakelijke kosten
geleverd.
b. Don Bosco Secundary Higher Secondary 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
verleent onze stichting jaarlijks een financiële bijdrage in de
kosten van hun verzorging.

STICHTING PATER SCHLOOZ

Thomas Mount Hospital (Chennai)
a. 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 ontvangen van
Stichting Midos. Dit project en het Thomas Mount Hospital
staan onder de bevlogen leiding van Sr. Dr. Rexline die als een
hedendaagse Moeder Teresa te werk gaat.
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Girls Home (Veeralur)
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.

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

Don Bosco Boys Home (Pondicherry)
Sinds 1985 wordt in dit internaat onderdak gegeven aan arme
kinderen, weeskinderen, mishandelde kinderen en straatkinderen. Momenteel verblijven er ongeveer 250 jongens. Zij
krijgen onderwijs op de scholen in de omgeving of volgen op
het internaat een beroepsopleiding tot timmerman of ICT-er.

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 bovendien een heel droog gebied. Met steun
van Stichting Pater Schlooz werden twee waterbronnen geboord en vier koeien aangeschaft die onder andere voor melk
zorgen voor de kinderen van Children’s Village in Veeralur.
Ook is hier dankzij onze stichting een tehuis voor 100 meisjes
gerealiseerd; een zeer belangrijke voorziening die ervoor zorgt
dat deze meisjes onderwijs kunnen volgen. Bovendien draagt
onze stichting bij in de jaarlijkse kosten van de verzorging van
de meisjes.

Gypsies-project (Thirukazhukundram)

Ook wordt avondonderwijs aangeboden en er is een soort
arbeidsbureau. In 2012 zijn in dit Don Bosco Boys Home een
nieuwe slaapzaal, keuken en gemeenschappelijke ruimte verwezenlijkt. Stichting Pater Schlooz heeft de kosten gedragen.
In 2012 is de bouw gerealiseerd en in 2013 heeft onze stichting een bijdrage in de kosten van het tehuis geleverd.

8

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 meer genoeg inkomsten
konden verwerven. Dankzij de Salesianen hebben zij nu een
eigen stuk grond in het plaatsje Thirukazhukundram en een
centrale watervoorziening, een toilet en een kleuterschooltje.
Bovendien zijn (tweekamer)huisjes gebouwd ter vervanging
van hun erbarmelijke hutten van stro en leem. Stichting Pater
Schlooz heeft de bouw van 40 huisjes mogelijk gemaakt
en zet zich ook in voor (beroeps)onderwijs voor zowel de
kinderen als de volwassenen, aangezien de gypsies bijna
allemaal analfabeet zijn. In 2013 is de bouw van huisjes en het
weatherproof maken van alle huisjes afgerond. Bovendien zijn
alle huisjes van toiletten voorzien en is een afwateringskanaal
gemaakt.
STICHTING PATER SCHLOOZ
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School en internaat Pavunjur
In Pavunjur werd in 1989 een high school toegevoegd aan de

b. Hiv/aIds Awareness project (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 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.

Don Bosco Mission (Bagalur)
In dit opleidingsinstituut worden opleidingen tot naaister, ICTer en drukkerijgerelateerde beroepen aangeboden. Stichting
Pater Schlooz draagt een klein deel bij in hun begroting.

Projecten Kadambur

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. In 2014 werd een tweede verdieping
gebouwd.

a. Kadambur Mission
Kadambur is een zeer afgelegen plaats waar tachtig procent
van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Met deze
missie wordt geprobeerd om individuele en groepsondernemingen te bevorderen door middel van microfinanciering. Het
gaat onder andere om naaiateliers, steenbakkerijen en bedrijf-

Holy Family Hansenorium (Trichy)
a. Children’s Home (Trichy)
In dit tehuis, waar al jarenlang TBC- en lepra-patiënten werden
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 kan, vindt de opvang en verzorging in het tehuis
plaats. Stichting Pater Schlooz verstrekt een onmisbare bijdrage in de kosten.

jes die bosproducten zoals tamarinde en honing verwerken.
Verder worden vanuit de Kadambur Mission enkele beroepsopleidingen aangeboden en wordt avondonderwijs gegeven
in de dorpen. Ook wordt 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.

STICHTING PATER SCHLOOZ
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b. Scholen en internaat (Kadambur)
Er is in Kadambur ook een internaat voor ruim veertig jongens
en meisjes die naar de nabij gelegen Government High School
gaan. Zij krijgen speciale begeleiding bij hun studie. Dankzij
geld van Stichting Pater Schlooz is een extra verdieping op
het internaat gebouwd. Kinderen die te afgelegen wonen om
onderwijs te volgen en/of wier ouders te arm zijn om voor
hen te zorgen, kunnen in dit internaat terecht. Zo krijgen zij de
kans om goed onderwijs te volgen, wat op lange termijn een
einde kan maken aan hun armoede.

Beatitudes (Chennai)
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, een plek waar pater Schlooz lange tijd gewerkt heeft.

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 in leven en werk. In dit project was plaats voor
100 jongeren en na drie maanden waren alle plaatsen al vergeven. De kosten werden in 2012 en 2013 door Stichting Pater
Schlooz gedragen.

DBRITE (Cuddalore)
Cuddalore ligt nabij Pondicherry, 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. Stichting Pater Schlooz draagt jaarlijks bij in de kosten van
onderhoud en verzorging.

School en internaat 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 en in 2014 de bouw van nieuwe
klaslokalen.

School Thalavadi
In het afgelegen Thalavadi is de bevolking zeer arm en het analfabetisme zeer hoog. De mensen leven hier veelal in hutjes,
zonder elektriciteit. Ook transportmogelijkheden en andere
faciliteiten zijn minimaal. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Thalavadi naar school kunnen gaan, was uitbreiding
van de school noodzakelijk. Daarom zijn in 2014 mede dankzij
Stichting Pater Schlooz zes extra klaslokalen gebouwd.

Night schools Jawadhi Hills
In het bosrijke Jawadhi Hills is de bevolking zeer arm en
ongeletterd. Onderwijs voor kinderen was er nauwelijks. De
Salesianen hebben hier echter diverse avondscholen opgezet
waar zij onderwijs kunnen krijgen. Stichting Pater Schlooz
10
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draagt jaarlijks bij in de kosten hiervan. De ouders van deze
kinderen zien nu ook het belang in van goed onderwijs en de
mogelijkheden die het biedt om een einde te maken aan de
armoede.

Goat Roaring (Pallithammam)
Project om middels het fokken van geiten meer eigen inkomsten en financiële stabiliteit te creëren voor het internaat en
de scholen van Don Bosco Maiyam in Pallithammam. Stichting
Pater Schlooz vindt het belangrijk om de zelfredzaamheid van
de projecten die het ondersteunt te stimuleren en mede daarom heeft het in 2014 een bijdrage geleverd aan dit project
waarbij de akkers gereed zijn gemaakt voor het houden van
geiten, gewassen zijn ingezaaid om voer te leveren en men is
begonnen met het fokken van geiten, met als doel ze uiteindelijk te verkopen.

Medisch centrum (Mahabalipuram)
In dit medisch centrum, onder leiding van Sr. Dr. Rita, wordt
zorg geboden aan de extreem arme vissers en hun kinderen in
vijf dorpen die werden getroffen door de tsunami in 2004. Een
bijzonder punt van aandacht hierbij is de preventie van kindermisbruik en kindhuwelijken, iets dat in dit gebied vrij veel
voorkomt. Stichting Pater Schlooz heeft in 2014 geholpen bij
de renovatie van dit centrum. Per dag komen hier zo’n 40 tot
50 patiënten uit de nabije vissersdorpen om gebruik te maken
van medische voorzieningen. Ook bezoeken de medewerkers
van het centrum regelmatig de dorpen om voorlichting te
geven over bijvoorbeeld hygiëne, gezondheidszorg en het
belang van onderwijs voor kinderen.

Education Tribal Children (Yercaud)
In dit project krijgen zo’n dertig jongens uit zeer arme
gezinnen opvang, voeding, medische zorg en een bijdrage
in de kosten van het onderwijs dat ze volgen op de nabijgelegen scholen. Ook worden veel buitenschoolse activiteiten
voor hen georganiseerd zodat ze hun talenten verder kunnen
ontwikkelen.

Sigaram Project - VEMBU (Vilathikulam)
De ondersteuning van dit project heeft Stichting Pater Schlooz
in 2014 overgenomen van Stichting Kamarajapuram. Dit project richt zich sterk op onderwijs voor kinderen en vrouwenemancipatie. Er wordt onder andere avondonderwijs aangeboden en er is veel aandacht voor voorlichting aan ouders en het
ontwikkelen van de talenten en mogelijkheden van kinderen.

STICHTING PATER SCHLOOZ
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“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 (19121998). Deze uit Venlo afkomstige Salesiaanse missionaris zette
zich ruim zestig jaar in voor de allerarmsten in het zuiden
van India. Om hen een betere toekomst te geven, zette hij
scholen op, stond hij aan de basis van tehuizen voor wees- en
z werfkinderen 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 medische 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 Stichting
Pater Schlooz opgericht. Na de dood van pater 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 extreem 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
projecten!
12

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 t immerman voltooid hadden, maakten dat p
 ater
Frans Schlooz zich heel rijk voelde. Met zijn ontwapenende
charme en overtuigingskracht wist hij vele fondsen bij e lkaar
te bedelen, w
 aardoor hij zijn plannen en ideeën kon u
 itvoeren.
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 gevraagd 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 p
 riester Giovanni Bosco (1815-1888), kortweg
‘Don B
 osco’ genoemd. Don Bosco wilde verbetering brengen
in de situatie van achtergestelde, kansarme jongeren en richtte hiervoor in 1859 de religieuze congregatie der Salesianen
op. Ook nu nog worden de projecten van Stichting
Pater Schlooz veelal door lokale Salesianen uitgevoerd.
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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.

STICHTING PATER SCHLOOZ
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Bestuursverslag 2014

Beleidsplan 2012 tot en met 2014

In het verslagjaar 2014 heeft Stichting Pater Schlooz invulling
kunnen geven aan haar doelstellingen door financiële steun
aan 27 projecten.
Deze projecten zijn allemaal voorzien van een financiële
onderbouwing.
Over het verslagjaar 2014 is een bedrag overgemaakt van in
totaal € 398.249,- (zie specificatie bestedingen op pagina 20).

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.

In het verslagjaar 2014 zijn besluiten genomen ten aanzien
van de financiële steun in het kalenderjaar 2015.
Deze besluiten zijn ook in 2014 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 2014 bedraagt de toezegging voor 2015 € 100.000,- .
De kosten voor 2014 bedragen € 3.062 minder dan 1% van
de bestedingen over het verslagjaar. In India worden geen
kosten gemaakt, zodat de donaties geheel aan de projecten
ten goede komen.

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 2014 werden 27 projecten
ondersteund. Hierbij geldt dat de
kwaliteit van de projecten duidelijk
voorrang heeft op kwantiteit. Naar
verwachting zal het aantal projecten niet sterk toenemen, maar
eerder afnemen.
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

Klachtenprocedure

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. Per 18 maart 2014 is J.H.M. Boels
afgetreden als voorzitter en met grote dankzegging benoemd
tot erevoorzitter. Mr. P.M. Boels is zijn opvolger als voorzitter.
Hijzelf is opgevolgd door F. Nelissen als secretaris.

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.

Het bestuur (2014)
Mr.P.M. Boels, voorzitter
F. Nelissen, secretaris

In functie sedert
1-5-2000
12-3-2012

Drs. G.J. Beijer, penningmeester

6-5-1998

G.J. Schoorl s.d.b, lid

1-7-2005

P.M.J. Op Heij RA, lid

9-9-2005

P. Caris, lid

20-2-2008

Drs. M. Frencken, lid

1-12-2010

Fr. R. Mariasusai s.d.b, lid

9-4-2013

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.
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Balans per 31 december 2014
Actief

31/12/2014
31/12/2013
€
€
Vlottende activa 			

(1)Te vorderen legaten
8.000
11.000
Te vorderen rente
0
84
			
(2) Liquide middelen

127.860

26.866

135.860

37.950

Baten en lasten

Begroting 2014
Exploitatie 2014
2013
€
€
€
(7) Baten				
		
Uit eigen fondsenwerving
343.200
247.356
396.581
Rente
200
365
106

343.400
247.721
396.687
				
Lasten				
		
(8) Besteding voor projecten
336.200
398.249
348.316
(9) Kosten		
- Kosten fondsenwerving
300
1.738
- Kosten beheer en administratie
1.200
1.324
Totaal der lasten

337.700

401.311

923
1.058
350.297

Afname/toename toezegging voor volgende jaren
0
-157.500
48.684
		
337.700
243.811
398.981
Saldo der baten en lasten

5.700

3.910

-2.294

Het saldo der baten en lasten is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
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Passief

31/12/2014
€

31/12/2013
€

(3) Stichtingskapitaal
45
45
Bestemmingsreserve
35.815
31.905
		
35.860
31.950
(4) Kortlopende schulden			
Vooruitontvangen gift
Te betalen families

0
0

5.000
1.000

(5) Toezeggingen voor volgende jaren
100.000
257.500
(6) Reeds hierop betaald in verslagjaar
0
-257.500
		
100.000
6.000
			
135.860
37.950

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.

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.

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.

STICHTING PATER SCHLOOZ
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Toelichting op de onderscheidene posten van de balans
(1) Te vorderen legaten
Er is nog te ontvangen € 8.000 van een legaat uit 2014.
Liquide middelen

31/12/2014
€
32.894
137
6
85.965
8.858

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

31/12/2013
€
150
148
93
22.252
4.223

127.860
26.866
		
Kapitaal
Het verloop van deze post is als volgt:			
(3) Stichtingskapitaal
45
45
(4) Bestemmingsreserve
Per 1 januari 2014/2013
Resultaat boekjaar
Ultimo 2014/2013

31/12/2014
€
31.905
3.910

31/12/2013
€
34.199
-2.294

35.815

31.905

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
100.000
257.500
(6) In december 2014 respectievelijk 2013
hierop reeds betaald
0
257.500
100.000

0

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Toelichting op de onderscheidene posten van de baten en lasten
Begroting 2014
Exploitatie 2014
2013
€
€
€
(7) Baten			
Uit eigen fondsenwerving				
Giften
237.200
239.356
252.355
Legaten/erfenissen
106.000
8.000
139.000
Boekenproject Venlo
0
0
5.226
343.200
247.356
396.581
Overige baten				
Rente banken
200
365
106
343.400

247.721

396.687

Zoals vermeld in de grondslagen voor de bepaling van het resultaat worden giften verantwoord op het moment van ontvangst.
De begroting wordt gemaakt voor het betreffende boekjaar. In 2013 is een bedrag van € 100.000 vooruitontvangen voor 2014
en derhalve in 2013 in de exploitatie verantwoord. Hierdoor is de exploitatie 2014 € 100.000 lager dan begroot en de baten in
2013 € 100.000 hoger dan begroot.
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Lasten				
Bestedingen voor projecten				
(8) Bestedingen
336.200
398.249
348.316
Voor nadere specificatie zie blz. 20 en 21.

Bestedingspercentage lasten				
Bestedingen aan doelstellingen		
398.249		
Lasten		401.311
				
		99,2%
Bestedingspercentage baten				
Bestedingen aan doelstellingen		
243.811		
Baten		247.721
				
		98,4%
(9) Kosten

Begroting 2014
Exploitatie 2014
2013
€
€
€
Kosten fondsenwerving				
Drukwerk
150
313
377
Acceptgiro’s
100
522
120
Kosten internet
50
18
66
KvK
0
0
0
Kosten CBF
0
885
360
300

1.738

923

Kosten beheer en administratie				
		
- kosten overboekingen India
700
884
732
- kosten ING
150
209
142
- kosten ABN
150
170
122
- Kosten Postbank
100
61
62
- kosten SOL
100
0
0

1.200
1.324
1.058
				
		
1.500
3.062
1.981

Percentage kosten eigen fondsenwerving				
Kosten van eigen fondsenwerving		
1.738		
Baten uit eigen fondsenwerving		
247.721

		0,70%
Analyse tussen begroting en realisatie 2014				
Minder ontvangen giften/legaten			
95.844
Meer ontvangen rente		
165		
Meer bestedingen (zie pag. 20)			
62.049
Meer kosten			
1.562
Minder toezeggingen		
157.500
		157.665
Per saldo lager batig saldo dan begroot		

159.455

1.790

		
159.455
159.455

Overige gegevens
Voorstel omtrent de bestemming van het resultaat
Het bestuur stelt voor het positieve resultaat over 2014 ad € 3.910 aan de bestemmingsreserve toe te voegen.
Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.
STICHTING PATER SCHLOOZ
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Specificatie besteding voor projecten 2014
Interne projectnummers
Begroot 2014
Gerealiseerd 2014
2013
		
€
€
€
1. SMES, Schlooz Memorial Educational Scheme
16.250
14.318
18.350
2. Varadarjanpet			
a. Social Service Project
6.250
5.812
10.615
b. Don Bosco Home
3.750
3.488
2.847
c. bouw zes klaslokalen
0
0
36.000
3. Anbu Illam Salem, zwerfkinderen
0
0
8.538
4. a. Polur Technical School
0
0
2.800
b. Polur meubilair Publicat
0
0
3.000
c. Polur Multiskill Project
0
0
25.316
d. Polur ITC
13.550
11.780
5. Pope John’s Garden, Melaatsendorp
0
0
7.000
8. Thomas Mount Hospital Chennai 				
a. Thomas Mount Hospital
3.000
2.400
2.800
b. Midos Project Thomas Mount Hospital
27.000
27.000
20.250
9. Pondicherry 				
a. Pondicherry Boys Home
0
0
7.000
10. Thennangudy Sacr. Heart Church
2.700
2.350
2.800
11. Veeralur Girls Home en Social Help
2.700
2.380
2.800
12. Polur Families
12.200
14.224
10.200
Polur Families extra
15.000
10.000
15.000
13. Thirukazukundram Gypsies Project
0
0
30.000
14. Pavunjur School en Children’s Home
5.400
4.700
5.600
15. a. Trichy DBICE 		
15.966		
b. Holy Family Hansenorium Children’s Home
10.000
10.000
14.000
c. Holy Family Hansenorium Hiv/Aids Awareness
Project (Karur)
0
0
31.000
d. Documentary Publication DBICE
0
3.034
0
16. Steam Kitchen Don Bosco
7.800
7.800
0
18. Bagalur Don Bosco Mission
6.800
5.875
4.200
19. Kadambur Mission
6.800
5.875
4.200
20. Cuddalore DBRITE
6.800
5.875
7.000
21. Polur Parish
6.800
5.875
7.000
22. Tirupatur Toilets Boys Home
38.000
38.000
0
23. Beatitudes
0
2.750
1.000
24. Gedilam Kitchen
0
0
13.000
25. Kadambur, verdieping internaat
0
0
30.000
26. Vellore Hiv/Aids Project
0
0
26.000
27. Thalavadi School
50.000
50.000
0
28. Jawadhi Hills Night Schools
17.400
17.400
0
29. Mahabalipuram Medical Centre
32.000
32.000
0
30. Pallithammam Goat Roaring
13.000
13.000
0
31. Anbu Illam (Salem, Coimbatore en Madurai)
26.000
26.000
0
32. Yercaud Education Tribal Children
7.000
7.000
0
33. Tirupatur Children’s Home
0
500
0
33. Tirupatur Borewell
0
1.600
0
34. Vembu Vilathikulam Sigaram
0
23.032
0
35. Varadarajanpet Children’s Home
0
20.070
0
36. SPS India
0
8.145
0
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Specificatie bestedingen per doelstelling
Onderwijs in €
2014
2013
1. SMES, Schlooz Memorial Educational Scheme
14.318
18.350
4. c. Polur Multiskill Project
0
25.316
10. Thennangudy Sacr. Heart Church
2.350
2.800
15. a. Trichy DBICE
15.966
0
15. d. Documentary Publication DBICE (Trichy)
3.034
0
		
35.668
46.466
Opvang en Onderwijs in €				
2. b. Varadarajanpet Don Bosco Home
3.488
2.847
3. Anbu Illam Salem
0
8.538
4. a. Polur Technical School
0
2.800
4. d. Polur ITC
11.780
0
9. a. Pondicherry Boys Home
0
7.000
11. Veeralur Girls Home en Social Help
2.380
2.800
18. Bagalur Don Bosco Mission
5.875
4.200
19. Kadambur Mission
5.875
4.200
20. Cuddalore DBRITE
5.875
7.000
21. Polur Parish
5.875
7.000
31. Anbu Illam (Salem, Coimbatore en Madurai)
26.000
0
32. Yercaud Education Tribal Children
7.000
0
33. Tirupatur Children’s Home
500
0
35. Varadarajanpet Children’s Home
20.070
0
		
94.718
46.385
Huisvesting in € 				
2. c. Varadarajanpet, bouw zes klaslokalen
0
36.000
4. b. Polur meubilair Publicat
0
3.000
13. Thirukazukundram Gypsies Project
0
30.000
16. Steam Kitchen Don Bosco
7.800
0
22. Tirupatur Toilets Boys Home
38.000
0
24. Gedilam Kitchen
0
13.000
25. Kadambur, verdieping internaat
0
30.000
27. Thalavadi School
50.000
0
28. Jawadhi Hills Night Schools
17.400
0
33. Tirupatur Borewell
1.600
0
36. SPS India
8.145
0
		
122.945
112.000
Sociale begeleiding in € 				
2. a. Varadarajanpet Social Service Project
5.812
10.615
8. a. Thomas Mount Hospital
2.400
2.800
12. Polur Families
24.224
25.200
14. a. Pavunjur School en Children’s Home
4.700
5.600
30. Pallithammam Goat Roaring
13.000
0
34. Vembu Vilathikulam Sigaram
23.032
0
		
73.168
44.215
Medische zorg/Opvang in € 				
5. Pope John’s Garden
0
7.000
8. b. Midos Project Thomas Mount Hospital
27.000
20.500
15. b. Holy Family Hansenorium Children’s Home
10.000
14.000
15. c. Holy Family Hansenorium Hiv/Aids Awareness Project (Karur)
0
31.000
23. Beatitudes
2.750
1.000
26. Vellore Hiv/Aids Project
0
26.000
29. Mahabalipuram Medical Centre
32.000
0
		
71.750
99.500
		
		

398.249

348.316

Specificatie kosten			
Kosten samenhangend met fondsenwerving
Kosten beheer en administratie

1.738
1.324

923
1.339

		

3.062

2.262
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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)

