Stichting Pater Schlooz

In de nieuwsbrief van mei jongstleden heb ik u verteld over onze reis
in maart naar Tamil Nadu. Bovendien heb ik u beloofd terug te zullen
komen op het micro krediet project voor vrouwen, omdat dat project,
het grootste ooit van onze stichting, in december 2019, nu dus, wordt
afgerond.
Even een kleine herinnering of introductie voor het geval u nieuwe of
relatief nieuwe vriend van onze stichting bent.
In de zomer van 2013 zocht de Rotary Club Geleen naar een
aansprekend fundraising doel voor haar gouden jubileum.
De Club nam contact op met onze stichting.
Binnen Rotary International is het mogelijk een verdubbeling van de
opbrengst voor een internationaal project te verkrijgen mits aan een
aantal voorwaarden wordt voldaan.
De twee moeilijkste daarvan zijn het vinden van een plaatselijke Rotary
Club, die daadwerkelijk financieel en in de uitvoering meedoet en het
vinden van een project, dat self revolving is. Dat wil zeggen duurzaam en zich zelf in stand houdend ook nadat het
is voltooid.
Het opstarten van een project, waarbij micro kredieten worden verstrekt aan vrouwen bleek de enige mogelijkheid.
De plaatselijke Rotary Club werd de Rotary Club Chennai Galaxy. Inmiddels is gebleken dat het vinden van die club
een schot midden in de roos is geweest, omdat haar leden niet uit een hoge kaste komen en dus bereid zijn tot
inzet.
Duurzaamheid en het self revolving zijn bleek ook mogelijk door het oprichten na twee volledige leencycli van een
niet op winst gerichte volksbank.
Het 50 jarig jubileum was een succes en bracht € 50.000, -- op. Het bedrag werd door Rotary International aangevuld
tot $ 120.000,-- en het project kon van start.
De organisatie bleek geen sinecure en met name Richard van der Naald, een van de leden van de Geleense club
en nu ook bestuurslid van onze stichting, heeft ongelooflijk veel werk verzet, soms welhaast een tweede dagtaak.
Wel met groot succes.
In twee leencycli, al het geld is twee keer uitgeleend en met rente weer terug betaald, zijn meer dan 1500 vrouwen
in Tamil Nadu, in het werkgebied van pater Schlooz, erin geslaagd een eigen bedrijfje te starten en uit te bouwen.
Het is bijna niet te geloven, maar slechts twee leners zijn uiteindelijk niet in staat gebleken hun verplichtingen
volledig na te komen. Dat betekent, dat de omzetting in een volksbank binnenkort een feit zal zijn. De naam ‘bank’
zal overigens verdwijnen, omdat het publiek van een onderneming, waar de naam ‘bank’ in voorkomt, niet gelooft
dat ze niet op winst is gericht, hetgeen wel het geval is.
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Maastricht, december 2019

Wie hebben van de leningen gebruik gemaakt en wat is de bedoeling in de
toekomst?
De leningen zijn verstrekt in een landelijk en in een stedelijk gebied. In de provincie
Trichy zijn de leningen aan vrouwen in landelijke gebieden verstrekt en in Chennai aan
vrouwen in de krottenwijk, Basinbridge. Tijdens onze reis hebben wij én Basinbridge
én Vilathikulam (Trichy) bezocht.
Zonder uitzondering geldt, dat de kinderen van de vrouwen met een micro krediet
konden gaan studeren en niet als oproeparbeider hoefde te gaan werken.
Ook is de status en het zelfvertrouwen van de vrouwen enorm gestegen. Enkele
mannen zijn inmiddels zelfs in dienst van hun vrouw, iets wat voorheen voor
onmogelijk werd gehouden.
Ten slotte was de creativiteit en het ondernemerschap niet te geloven.
Een tweetal voorbeelden.
Een mevrouw in Vilathikulam was gaan handelen in geiten en omzeilde de regel,
dat slechts één keer een krediet kon worden aangevraagd, door haar dochter het
tweede krediet te laten aanvragen en startte een tweede bedrijf. Ze had ‘ontdekt’, dat het afval van kokosnoten
in de grond op relatief korte termijn, houtskool wordt. Dus sloot ze een deal met de hotels en restaurants in de
omgeving om gratis kokosafval op te halen. Voor de bedrijven heel aantrekkelijk want normaal moeten ze daar
namelijk voor betalen. Voor haar is het ook heel aantrekkelijk want ze produceert met een gratis grondstof, in een
fabriek die niets heeft gekost en waarvan de exploitatie ook niets kost, een product, dat ze kan verkopen.
Een zestal andere vrouwen zijn zo succesvol met hun naaiatelier, dat ze inmiddels meer
dan tien andere vrouwen en mannen in dienst hebben. Bovendien hebben alle zes de
vrouwen een andere religie en verloopt de samenwerking vlekkeloos. Dit was voorheen
ook onmogelijk.
Ten slotte is er een zeer bijzondere vorm van solidariteit tussen de vrouwen ontstaan en
is hun band zodanig, dat allerlei ook niet economische samenwerkingsverbanden zijn
gegroeid, bijvoorbeeld dansgroepen.
Die bijzondere vorm van solidariteit is ontstaan uit de self-help groups,
de SHG’s. Een van de eisen van Rotary is, dat het project educational
moet zijn, dat er onderwijs moet zijn. Dat gebeurt binnen die SHG’s,
maar de leden staan ook voor elkaar garant voor aflossing en rente.
Die SHG- vorm is dus bijzonder succesvol gebleken. Bijna geen
verliezen én duurzame culturele en maatschappelijke samenwerking.
Het micro krediet project is niet alleen omvangrijk en groot, maar ook
uitzonderlijk succesvol geweest.
Het verstrekken van micro kredieten aan vrouwen is echt een van de
meest succesvolle manieren is om in gebieden met grote armoede
voor de allerarmsten, de weg te openen naar de middenklasse.
En die weg is de enige route uit de armoede.
Een gouden project ligt klaar...
Het project ligt overigens voor herhaling gereed. Niet voor club in Geleen natuurlijk, maar wel voor andere Rotary
Clubs en eventueel andere serviceclubs.
Er staat een perfecte, ervaren organisatie ter plaatse klaar. Van mij dan ook deze oproep aan u als vrienden.
Ongetwijfeld bent u of zelf lid van een serviceclub of kent u mensen, die lid zijn.
Als ze op zoek zijn naar een succesvol, zeer zinvol en tot de verbeelding sprekend buitenlands project, spoor ze dan
aan om contact met mij op te nemen.
Een gouden project ligt voor hen klaar.
Op de overige en nieuwe projecten van onze stichting kom ik in mijn volgende nieuwsbrief terug.
Uiteraard sluit ik deze nieuwsbrief niet af dan nadat ik u namens het bestuur van onze stichting bedankt heb voor
uw steun in 2019 en u heel fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020 heb gewenst.
Frans Schlooz zou zeggen: “Danke en alvas eine zalige krismes en ein zalig nuujaor”.

Heeft u kinderen, familie, vrienden of kennissen die ook een steentje willen bijdragen?
Verwijs hen dan naar de website www.stichtingpaterschlooz.nl. Alvast bedankt!

