Stichting Pater Schlooz

Maastricht, december 2016

Bij u is de verwarming vast ook onmisbaar in deze tijd van het jaar. Kunt u zich voorstellen dat het in het zuiden van
India ondertussen overdag zo rond de dertig graden is? En dan is december nog een van de koudere maanden!
U begrijpt dat isoleren tegen de kou daar dus geen prioriteit heeft. Toch is men ook in India steeds meer bezig
met energiebesparende maatregelen. Met name om kostbare grondstoffen te besparen en vervuiling en
klimaatverandering tegen te gaan. Ook in de projecten die wij ondersteunen wordt dat een steeds grotere prioriteit.
Onlangs ontvingen wij bijvoorbeeld uit Nilavarapatti een aanvraag van het Don Bosco Care Home voor met hiv/aids
besmette kinderen. Zij doen fantastisch werk. Zo’n vijftig zieke kinderen, waarvan de ouders vaak al zijn overleden
als gevolg van de aidsepidemie in dit gebied, worden in dit tehuis opgevangen en voorzien van medische zorg. Ook
is er ruime aandacht voor hun psychosociale begeleiding en scholing. Het tehuis wil nu graag haar zelfredzaamheid
vergroten door een aantal energiebesparende maatregelen te treffen. Hiervoor wordt onze hulp ingeroepen.
Het gaat om twee zaken. Het eerste is het vervangen van het huidige op LPG-gas werkende fornuis voor een zeer
efficiënte brandhoutoven. Hiermee worden de kosten om eten voor alle kinderen uit het tehuis te bereiden flink
teruggebracht. Bovendien kan het groen- en houtafval van de bij het tehuis horende boerderij gebruikt worden
als brandstof. De tweede maatregel is de installatie van een waterput en zonnepanelen. De beschikbaarheid van
voldoende water is zeker in de zomermaanden absoluut geen vanzelfsprekendheid. De zonne-energie kan worden
gebruikt om stroom op te wekken voor het omhoog pompen van water en om de verlichting en airco’s van het
tehuis op te laten werken. Twee oplossingen die goed zijn voor het milieu én kosten besparen voor het tehuis. Dit
komt de zorg aan deze kwetsbare groep kinderen alleen maar ten goede. Wij willen dit initiatief graag steunen.
Helpt u mee?
Landbouw
Don Bosco in India zet steeds meer in op het
versterken van zelfredzaamheid, onder andere
door de grond die men bezit meer winstgevend
te maken. Dit is ook een groeiende noodzaak
nu de steun van hulporganisaties afneemt. De
Indiase tak van onze stichting, SPS India, is onder
andere zeer actief met het mede ontwikkelen van
een modelboerderij met zo’n 200 hectare grond
in Sagayathottam. Samen met de Universiteit
Wageningen is hier een plan voor ontwikkeld.
Wij zijn er van overtuigd dat de opbrengst
van gewassen niet alleen de kinderen op de
verschillende internaten van de Salesianen van
voedsel kan voorzien, maar dat ook nog winst
gemaakt kan worden door de productie op de markt te brengen. Bovendien kunnen leerlingen van de nabij gelegen
landbouwschool hier praktijkervaring opdoen. Het project wordt in fases ontwikkeld. Onder andere om milieu- en
gezondheidsredenen is gekozen voor biologische landbouw. Momenteel is al zo’n 20 hectare land succesvol in
gebruik genomen. In september presenteerde SPS India het project tijdens het door meer dan 10.000 mensen
bezochte Organic Garden Festival in Chennai.

Statutaire Zetel: Venlo • Register st. 29.428 d.d. 12-1-1970
Correspondentie-adres: Parkweg 5b, 6212 XN Maastricht
Tel: 043 - 3101485 • Fax: 043 - 3215812 • info@stichtingpaterschlooz.nl • www.stichtingpaterschlooz.nl
ING: 68.84.84.018 • IBAN: NL26 INGB 0688 4840 18 • BIC: INGBNL2A
De stichting is erkend als ANBI algemeen nut beogende instelling.
Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belastingdienst en dat er vrijstelling is van successierechten.

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.

Beste Vrienden en weldoeners,

WoMEn 1000+
Een ander project dat mede door SPS India wordt gecoördineerd is het micro-financieringsproject WoMEn 1000+.
Dit microfinancieringsfonds, dat bestaat uit 50.000 dollar voor leningen en 50.000 voor training, heeft onze stichting
opgezet met onder andere Rotary Club Geleen en met steun van The Rotary Foundation en Rotary International. Op
18 oktober jl. vond in Chennai de startceremonie plaats. Het project is gericht op het stimuleren van de economische
empowerment van zeer arme vrouwen in de sloppenwijken van Chennai en in het afgelegen Vilathikulam. De
vrouwen, met allerlei verschillende religieuze achtergronden, zijn lid van zogenaamde Self Help Groups. Het doel
van het project is om 400 microkredieten per jaar te verstrekken aan vrouwen die een eigen bedrijfje willen opzetten
of uitbreiden om zo (meer) eigen inkomsten te genereren voor hun gezin. Het gaat om transparante leningen (geen
verborgen kosten of onderpanden en beperkende voorwaarden) met een lage rente. De vrouwen krijgen intensieve
training en begeleiding om hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen en het zaken doen te professionaliseren
(denk aan (internet)bankieren, het werken met contracten met leveranciers etc.). Wederom een geweldig project
om de zelfredzaamheid van zeer arme mensen te vergroten!
Deze vrouw, de 50-jarige Rajammal uit Vilathikulam,
deed met succes mee aan een voorloper van het
huidige microfinancieringsfonds. Nadat haar man
was overleden moest ze in haar eentje voor haarzelf
en haar drie dochters zorgen. In het afgelegen
dorpje is weinig werk. Rajammal benutte echter alle
mogelijkheden die haar in de Self Help Group werden
geboden om de leefomstandigheden van haar gezin
te verbeteren. Dankzij een lening van 20.000 Roepies
(zo’n 275 euro) kon ze een koe kopen. Nu verkoopt
ze dagelijks melk van de koe en verdient hier elke
maand zo’n 6.000 Roepies mee. Daardoor kan ze
de opleiding van haar jongste dochter bekostigen.
Ze vertelt trots tegen iedereen dat haar dochter de
eerste in het dorp is die hoger onderwijs volgt!
Afscheid voorzitter
Wij hebben ook nog bestuurlijk nieuws. Paul Boels (76) geeft namelijk per 1 januari 2017 de voorzittersstoel door.
Tijd voor een persoonlijk afscheidswoord: ”Na vele jaren met passie bezig te zijn geweest voor ’onze stichting’
wordt het tijd om afscheid te nemen. Jongeren moeten het overnemen. Trots en dankbaar kijk ik terug op zoveel
projecten die wij in de geest van pater Frans Schlooz (’Frenske’) hebben mogen ondersteunen. Duizenden kansloze
kinderen, maar ook volwassenen, hebben een kans gekregen door opvang, onderwijs, huisvesting en medische
zorg. Zonder onderscheid te maken naar geloof of ras, werd - wanneer wij de middelen hadden - geholpen waar
het nodig was. Een belangrijke rol hebt u, onze donateurs, daarbij gespeeld. Uw trouw en uw giften waren een
belangrijke inspiratiebron om door te gaan met ons werk. Graag wil ik u daarvoor nog eens extra bedanken en u
tevens vragen om door te gaan en onze stichting materieel en immaterieel te blijven steunen. Blijf het motto van
Frans Schlooz volgen: “Niemand heeft het recht om in zijn eentje gelukkig te zijn’.” Wij sluiten ons hier graag bij aan
en danken Paul Boels ook op deze plek hartelijk voor al zijn betrokkenheid, inzet en gedrevenheid voor de stichting!
Tot slot wensen wij u gezellige feestdagen met veel huiselijke warmte. Juist met Kerstmis is het extra waardevol
om stil te staan bij de verschillen tussen arm en rijk op aarde en een steentje bij te dragen aan het verkleinen
hiervan. Dat één iemand al een wereld van verschil kan maken, heeft pater Frans Schlooz ons wel laten zien met zijn
onvermoeibare strijdlust. De sporen hiervan zijn nog altijd zicht- en voelbaar in de plaatsen waar hij actief was. Wij
klinken op hem de komende feestdagen én op een 2017 waarin wij hopelijk weer samen met u een verschil kunnen
maken. Bij voorbaat onze hartelijke dank en alle goeds voor het nieuwe jaar!
Met vriendelijke groet van het bestuur,
Mr. P. Boels (voorzitter)				
F. Nelissen (secretaris)				
P. Op Heij RA (penningmeester)			
Drs. G. Beijer (lid) 				
			

Drs. M. Frencken (lid)
Fr. R. Mariasusai (lid)
R. van der Naald (lid)
R. Kuitems (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!

