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Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is voor de belastingdienst en dat er vrijstelling is van successierechten.
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Beste vrienden en weldoeners,
 
Het jaar 2017 is al weer bijna voor de helft voorbij. 
 
Voor onze stichting wordt het geen makkelijk jaar. De grote NGO’s schroeven noodgedwongen hun budgetten voor 
projecten terug en dat merken we. Een “zeker” geachte  toezegging aan onze stichting is ingetrokken en belangrijke grote 
hulporganisaties doneren steeds minder aan projecten van derden zoals onze stichting. Maar pater “Frenske” Schlooz 
werd juist sterk, als het niet voor de wind ging en wij dus ook, zeker met jullie fantastische hulp.
SPS India, de coördinator en toezichthouder in India namens ons heeft voor 2017 maar liefst 18 projecten in twee provincies 
op het programma staan.
 
Een greep uit dat programma.
Natuurlijk beginnen we met ons eigen grote microkrediet project voor vrouwen. De kredietverstrekking en bijbehorende 
leer en participatie trajecten lopen en bijna zijn we toe aan de tweede ronde. Dat wil zeggen, dat nieuwe leningen zullen 
worden uitgegeven. Het project is hard op weg echt, zoals onze co sponsor Rotary International dat zegt, “self revolving” 
te worden. Het project draait in Basin Bridge, Chennai en in Vilathikulam, Tuticorin. 
De vorige keer vertelden wij u van mevrouw Seethalakshmi, die met zo iets eenvoudigs als het kopen en “exploiteren” 
van een koe en een kalf onderwijs voor haar twee kinderen mogelijk heeft gemaakt.
 
Deze keer aandacht voor een andere deelnemer mevrouw Veeralakshmi (28) uit het dorp 
Muthalipatti in het district Tuticorin. Ze is getrouwd, haar man heeft geen vast werk en 
ze heeft een zoon in grade 2. 
Ze is gekozen binnen haar groep tot onderneemster van de maand mei 2017. 
Ze is kleermaakster en verdient daar gedeeltelijk haar inkomen mee. Maar wat nog 
belangrijker is. Mede op aandringen van haar man heeft ze binnen de self help group, 
waar ze lid van is, haar studie Engels, die ze voor haar huwelijk en zwangerschap had 
onderbroken, weer opgepakt. Recent is ze afgestudeerd en terecht trots als een pauw, 
dat ze in haar dorp de eerste vrouwelijke graduate in Engels is.
In het kader van ons project heeft ze daarnaast met een lening van 15.000 Rs een geit 
gekocht en een klein bedrijfje opgezet, zodat ze, vertelt ze vol trots, inmiddels tot 260 Rs 
per maand (circa 4 euro) niet verdient, maar spaart. Binnen de Sembaruthi self help group 
van 11 leden en binnen haar dorp speelt ze intussen een vooraanstaande, leidende rol.  
Ze benadrukt het belang van onderwijs en draagt dat succesvol uit naar haar dorpsgenoten. 
“Nine tenth of education is encouragement” is haar uitgangspunt. 
Voorwaar een voorbeeld.

En verder. 
Tja. Eigenlijk verdienen alle achttien de projecten een hele nieuwsbrief, maar dat kan niet. Dit moet wel een nieuwsbrief 
blijven en geen boek worden.
 
Twee voorbeelden, die ons troffen dit voorjaar, daarom.
 
Don Bosco Anbu Illam in  Kavarapettai
Een opvanghuis voor weggelopen jongens, jongens, die op straat leven, jonge delinquenten en jongens, die door hun 
ouders in de steek zijn gelaten. Een verzameling, waar wij moedeloos van zouden worden. Zo niet de volgelingen van 
pater Frenske. 

                        Maastricht, juni 2017



Een overzicht van wat tussen december 2016 en nu zo al gebeurd is.
De jongens hebben samen kerstmis, Pongal en het feest van St. Don Bosco gevierd. Ze 
hebben zelf het huis versierd en zelf de feestmaaltijden gekookt en verzorgd. Een ander 
onderdeel van de feestelijkheden was een gezamenlijke picnic en enkele bezoeken aan 
een gouden tempel, Vellore fort, een kathedraal en een paar Hindu tempels. Allemaal om 
ze te laten zien, dat er andere dingen bestaan dan de strijd om het naakte bestaan op 
straat. Oud leerlingen en hun families hebben Anbu Illam bezocht om uiting te geven aan 
hun dankbaarheid, om hun ervaringen te delen en de jongens te laten zien en vooral te 
vertellen, hoe Anbu Illam een ommekeer ten goede was in hun leven. De jongens van nu smulden van hun verhalen en 
werden nog gemotiveerder dan ze al waren. Het allerbelangrijkste blijft natuurlijk, dat de levensduur van deze kinderen 
aanzienlijk verlengd wordt en dat ze uitzicht krijgen op een zelfstandig bestaan als volwassene.
Tot slot was er kort geleden het zogenaamde “ medical camp”, wat betekent, dat het team van Dr. Ravi Kumar, uitgebreid 
spreekuur hield en gratis medische bijstand verleende niet alleen aan de jongens, maar ook aan de arme bewoners van 
het nabij gelegen dorp. U mag er als vrienden en donateurs trots op zijn dit allemaal mede mogelijk te hebben gemaakt.
 
Don Bosco Care Home, Nilavarapatti
Dit huis in Moolakadu, is gestart als uitbreiding van Don Bosco Anbu Illam, Salem en 
verzorgde aanvankelijk beperkte hulp aan HIV besmette jongens. Inmiddels is het een 
volledig uitgerust opvangcentrum. In 2016 is aan 65 met HIV besmette kinderen gratis 
onderdak, goed voedsel en medische verzorging verleend. En 100 kinderen, waaronder 
31 zogenaamde “non-boarders” kregen ook gratis onderwijs op verschillende niveau’s. 
De meesten in klas 5 tot en met 12, een paar technisch op college niveau. Vanwege de 
aard van hun  ziekte  is  regelmatig psychologische hulp verleend aan de kinderen door 
gekwalificeerde sociale hulpverleners van Salem Anbu Illam.
Naast deze reguliere professionele hulp zijn er ook andere voor de kinderen belangrijke 
activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld trainingen ter stimulering van hun zelfbewustzijn, maar ook gewoon sportwedstrijden 
en andere evenementen, waar ze plezier aan beleven en vrolijk van worden. Genieten van hun jeugd is voor hen essentieel. 
Behalve voor de kinderen zorgt het huis voor begeleiding van families, die getroffen zijn door aids. In hun eigen kring, maar 
ook binnen de gemeenschap, waarin ze leven, waar acceptatie vaak al een groot probleem is. Alleen kinderen, die wees 
zijn en niet bij familie of anderszins elders kunnen worden opgevangen, komen in het opvanghuis. Home based care is het 
uitgangspunt. Het aantal kinderen, dat op die manier thuis hulp en ondersteuning krijgt, bedraagt maar liefst 350. Daarnaast 
krijgen zij aids remmende medicijnen in het ziekenhuis van Salem, die verstrekt worden door het Bill gates fonds.
Door de initiatieven van de hulpverleners ten slotte is de acceptatiegraad in de lokale gemeenschappen flink toegenomen. 
Het hulpverleningsprogramma kan inmiddels rekenen op grote steun en groot vertrouwen van de plaatselijke bevolking.
 
Tot zover het overzicht van onze projecten.
 
Graag willen wij u nog iets vertellen over ons zelf 
In de nieuwsbrief van december hebben we al aandacht besteed aan het vertrek van Paul Boels als bestuurslid en 
voorzitter. Inmiddels hebben ook Gert Beijer en Maaike Frencken hun bestuurslidmaatschap beëindigd. 
Gert , omdat na vele, vele  jaren naar zijn mening verjonging nodig is en Maaike, omdat het bestuurslidmaatschap niet 
meer te combineren is met haar werk en de zorg voor haar kinderen. Uiteraard respecteren we Gerts besluit en wens. We 
zijn al naarstig op zoek naar nieuwe jonge bestuursleden. Wij willen Gert langs deze weg graag heel erg bedanken voor 
zijn inzet, waarop we, zo heeft hij ons verzekerd buiten het bestuur kunnen blijven rekenen.
Ook Maaike zijn we heel veel dank verschuldigd. Haar vertrek respecteren we natuurlijk ook, maar zij was nu juist zo’n 
jong bestuurslid. Gelukkig mogen we nog af en toe een beroep op haar doen en kinderen worden groot. Dus haar 
toezegging mogelijk terug te willen keren, als dat het geval is, is niet aan dovemansoren gericht.
Een nieuw bestuurslid is er intussen. Dat is Willy Dols. Die was al jaren vriend en in onze volgende nieuwsbrief zult u 
nader met hem als opvolger van Paul Boels, kennis kunnen maken.
 
Zoals altijd eindigen we met het uitspreken van onze dank aan u. Zonder uw steun zou het werk van pater Schlooz niet 
voortgezet kunnen worden. We zijn blij, dat u zijn twee belangrijkste levenswijsheden, “niemand heeft het recht om alleen 
gelukkig te zijn “ en “geven maakt veel gelukkiger dan nemen of krijgen” zo goed begrijpt.
 
Tot de volgende nieuwsbrief, in elk geval in december.

Mr. W.J. Dols (voorzitter)    R. van der Naald (lid)
F. Nelissen (secretaris)    R. Kuitems (lid)   
P. Op Heij RA (penningmeester)   Mr. P.M. Boels (erevoorzitter)  
Fr. R. Mariasusai (lid)    J.H.M. Boels (erevoorzitter)
     
   Heeft u kinderen, familie, vrienden of kennissen die ook een steentje willen bijdragen? 

Verwijs hen dan naar de website www.stichtingpaterschlooz.nl. Alvast bedankt!


