Stichting Pater Schlooz

Maastricht, juli 2018
Beste vrienden en weldoeners,

Pope John’s Garden: medische zorg, begeleiding en opleiding
Zoals Pater Edwin Vasanth die de leiding heeft over Pope John’s Garden, het project dat Pater Frans Schlooz wel het
meest na aan het hart lag. Naast zorg en huisvesting voor 76 Lepra patiënten, een kliniek waarin jonge Lepra patiënten
kleine reconstructie-operaties ondergaan, is er opvang en onderwijs voor 60 straatkinderen en wezen met HIV / Aids
en onderwijs voor 250 geïnfecteerde kinderen die bij familieleden wonen. Geïnfecteerde kinderen worden nog altijd
verstoten en op straat gezet.
Nu er steeds meer twintigers zijn, die dankzij de medische zorg, begeleiding en opleiding van Pope John’s Garden op
eigen benen kunnen staan, ontstaan er nieuwe problemen voor deze groep: HIV / aids is nog altijd een taboe in India, ook
al hebben deze mensen als kind de ziekte opgelopen via de ouders.
Dat levert allerlei lastige vraagstukken op voor deze mensen, die meestal geen directe familie meer hebben.
Denk aan vragen als: vertel ik aan mijn werkgever dat ik HIV/AIDS heb ? Als jongeman of - vrouw zou je graag een
levenspartner willen hebben, als hij of zij ook besmet is, dan kunnen we bij elkaar de ziekte weer aanwakkeren. Als hij
of zij niet besmet is, dan zou ik de ziekte kunnen overdragen. Kunnen we wel kinderen krijgen die gezond zijn? Moeilijke
vragen die lastig te beantwoorden zijn door individuen en
die gemakkelijk leiden tot depressieve gevoelens bij deze
jongvolwassenen.
Pater Vasanth denkt en handelt in de geest van Frans Schlooz:
ook deze mensen hebben het recht om gelukkig te zijn!
Daarom heeft hij ons gevraagd om een vorm van ‘outreach’
mede mogelijk te maken waarbij deze groep professionele
coaching kan krijgen vanuit Pope John’s Garden, zowel
medisch als sociaal-psychologisch.
Stichting Pater Schlooz heeft toegezegd om een dergelijk
programma te steunen voor deze groep mensen met een
bedrag van € 15.000. Daarbij is aangegeven dat dit bedrag
vooralsnog alleen voor dit jaar is gegarandeerd.
Opvangcentrum
Iemand die op een inspirerende manier zijn opvangcentrum
voor HIV geïnfecteerde kinderen, Don Bosco Care Home in Nilavarapatti leidt, is Pater Daniel Sebastian, een boerenzoon waaraan je kunt zien dat hij de handen uit de mouwen weet te steken voor de zorg en opleiding van de kinderen
die aan hem zijn toevertrouwd. Hij doet dat o.a. met een kleine boerderij waarmee de kinderen worden voorzien van
goede voeding die hun behandeling voor HIV / aids ondersteunt. Ook leren de kinderen hier te werken op het land en
om te gaan met dieren. Vorig jaar heeft Stichting Pater Schlooz financiële steun toegezegd voor extra klaslokalen en twee
toiletblokken op het dak van de school die deel uitmaakt van dit tehuis. Tijdens het bezoek in januari is officieel gestart met
de bouw (die al eerder in gang is gezet) en nu wordt opgeleverd.
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Ook dit jaar hebben enkele bestuursleden weer (voor eigen rekening) een werkbezoek gebracht aan een reeks projecten
waaraan de naam van Pater Frans Schlooz is verbonden.
En ook dit jaar hebben we paters en broeders ontmoet die in zijn geest werken: gedreven mensen die belangrijk werk
willen verrichten voor naasten die het hard nodig hebben. Projecten die echt impact hebben.

Het Care Home is ook structureel bezig om de bedrijfsvoering te verbeteren van het instituut, door o.a. zonne-energie te
gebruiken voor het opwekken van elektriciteit voor irrigatiepompen, de keuken en verwarming van water. Ook is er een
energiezuinig fornuis gebouwd in de keuken. Daarmee wordt zoveel geld aan brandstof bespaard, dat er een verpleegster
in dienst is genomen om de kinderen enkele dagen per week extra goede medische zorg te kunnen bieden. Alles voor
de kinderen.
Klein duwtje in de rug kan levens veranderen
Eerder heeft u in onze Nieuwsbrief kunnen lezen hoe een klein duwtje in de rug, levens kan veranderen van mensen.
Zoals met een Micro krediet waarmee nu al honderden vrouwen geholpen zijn om met een relatief kleine investering een
inkomen te verwerven uit een eigen onderneminkje. En daarmee verandert hun leven: ze kunnen beter voedsel kopen,
kinderen kunnen vervolgonderwijs gaan doen, ze kunnen medicijnen kopen bij ziekte enz. Maar wat ook verandert: ze
worden trotser, ze voelen zich sterker, ze worden gelijkwaardiger aan hun man, enz.
We mogen niet onderschatten wat de impact is van de projecten die wij dankzij u kunnen steunen. Want juist die impact
leidt tot duurzame verandering.
Pater Ricopar is met een team werkzaam in het Zuiden van Tamil Nadu: een arme streek, waar vooral landbouw is en waar
de mensen te lijden hebben onder de klimaatverandering: veel droogte, hittegolven, overstroming, enz.
En juist hier, op dit arme platteland, is de impact van Micro krediet groot. Het duwtje in de rug met een relatief kleine
lening, geeft vrouwen en hun gezinnen een nieuw perspectief, maar ook nieuw elan. Bij ons bezoek hebben we met een
groep van ongeveer dertig vrouwen gesproken uit een klein dorp: zelfbewuste vrouwen, die vrijmoedig spreken over hun
leven en de veranderingen sinds ze zijn gestart met een onderneminkje, zoals een groentewinkeltje of een stalletje waar
ze kip verkopen (alleen op zondag, want dat is de enige dag dat men daar vlees kan eten) of rieten tasjes maken, enkele
koeien houden en melk produceren voor de verkoop, enz.
Ze vertelden hoeveel ze verdienen en waar dat geld aan besteed wordt: de opleiding van de kinderen, beter voedsel,
medicijnen bij ziekte. En: dat ze nu ook geld opzij kunnen leggen.
Ook vertellen ze over de veranderingen in hun gezin: nu ze financieel meer
bijdragen, hebben ze ook meer invloed, krijgen ze meer waardering van hun
man, maar zijn er soms ook wel strubbelingen in huis.
Om het Micro Krediet fonds een nog groter bereik te geven en gezien de
grote duurzame verbeteringen in de levens van degenen die er gebruik van
kunnen maken, heeft SPS in 2018 besloten om € 20.000 toe te voegen aan
het leenkapitaal.
Volgens een officiële audit die vanuit Rotary International (grote co-sponsor
van het Micro Krediet project) dit project en het fonds heeft doorgelicht wordt
het fonds goed ingezet en wordt het goed beheerd.
Inmiddels houden de ‘economers’, de financiële mensen die deel uitmaken
van de Provincieleiding toezicht op het fonds en het project. Dit gebeurt mede
op verzoek van de Stichting Pater Schlooz.
Opvang zwerfkinderen
Tot slot, een project waarin vrijwilligers een heel belangrijke rol spelen, de
opvang van zwerfkinderen op het treinstation van Coïmbatore. Een groep
schoonmakers, sjouwers, chauffeurs en kleine neringdoenden, die bijvoorbeeld
fruit verkopen, werken geheel belangeloos samen met Anbu Illam, de politie en
perronchefs om kinderen van soms pas vier of vijf jaar, die alleen aankomen op
het station uit de handen te houden van allerlei mensen die beslist geen goede
bedoelingen hebben. De vrijwilligers worden geleid door een man die het zelf
allemaal heeft meegemaakt en zij hebben een speciaal oog voor kinderen die
alleen zijn en zwerven. Er wordt door hen contact gelegd met deze kinderen
en begeleid naar een klein glazen kantoortje midden op het perron, waar een speciale politieman in een gesprek probeert
de achtergrond van het kind te achterhalen en contact te zoeken met ouders of familie van het kind. Want geprobeerd
wordt het kind weer bij de ouders of familie terug te brengen. Als dit niet lukt is er een eerste opvang in Anbu Illam waar
een regelmatige dagindeling wordt aangeboden als voorbereiding op het naar school gaan. Hierbij wordt hulp gegeven in
verband met mishandeling, misbruik, drugs en dergelijke.
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Heeft u kinderen, familie, vrienden of kennissen die ook een steentje willen bijdragen?
Verwijs hen dan naar de website www.stichtingpaterschlooz.nl. Alvast bedankt!

