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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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De nieuwsbrief van mei in juni. 
Dat is niet onze gewoonte en kan eigenlijk ook niet.
Maar deze keer kon het echt niet anders.

Het was begin 2020. Een mooi jaartal. The roaring twenties van de 21ste eeuw waren begonnen. Een mooi jaar ook. 
Veel sport. Het EK voetbal, eindelijk weer met oranje. De Olympische Spelen in Tokio, ongetwijfeld ook veel oranje. 
Het songfestival in Rotterdam.

En toen zag alles ineens heel anders uit.
Sommige wisten het vaag. Vlak na de eerste wereldoorlog, ongeveer 
honderd jaar geleden, was er een pandemie. De hele wereld kennelijk 
ontwricht door de Spaanse griep. Tja, wat een tijden vroeger. In onze 
moderne wereld kon dat gelukkig niet meer. 

En toen was het februari 2020. Het zal allemaal wel meevallen. 
En toen was het maart 2020. 
Binnen één week, van het zal wel meevallen naar de grootste crisis na 
de tweede wereldoorlog. Wereldwijd. En het is nog niet voorbij. 
En het gaat nog een hele tijd duren.

Weliswaar (nog) geen zes miljoen doden zoals honderd jaar geleden, maar wel al meer dan zeven miljoen 
besmettingen. En onvoorstelbaar veel leed en ellende. We hebben geen vaccin. We hebben geen geneesmiddel.
Ons rotsvaste vertrouwen in eigen kunnen, blijkt voorbarig en niet terecht. De mens heeft zich weer eens overschat. 
Niet de mens , maar de natuur is de baas.

In de rijke wereld hier. Heel veel doden, zieken, verdriet 
en andere ellende, maar …………………………
In de arme wereld, zoals India, weet niemand hoeveel 
doden en zieken er zijn of komen. Om van de andere 
ellende maar te zwijgen.

De berichten uit India zijn verschrikkelijk. De ramp  door 
een lockdown beheersbaar maken, is geprobeerd, 
maar kan niet.
Het eerste, onmiddellijke en ergste gevolg  van die 
lockdown, dat is inmiddels duidelijk, is iets heel 
anders. Honger. Simpel niets te eten.

                        Maastricht, juni 2020



Miljoenen dagloners moesten naar huis en verloren van de ene dag op de 
andere hun baan en hun inkomsten en dus alle middelen om eten te kopen 
voor hun gezinnen.

Ter illustratie foto’s, genomen in april en mei van mensen, die meer dan 
dringend hulp nodig hebben ten gevolge van de pandemie of  van de 
massale werkloosheid, die daarvan het gevolg is.
Het lot van de gezinnen van de werkloze dagloners. Ziekte én honger. 

Het middel blijkt erger dan de kwaal. De Indiase autoriteiten kunnen dan 
ook niet anders dan de lockdown versoepelen, zodat de mensen weer geld 
kunnen verdienen om eten te kopen.

Het gevolg daarvan is, dat de besmettingscurve niet naar beneden ombuigt, 
zoals hier in Nederland. Integendeel. 
Die curve zal in het beste geval gelijk blijven, maar waarschijnlijk scherp 
omhoog buigen en dat betekent een snelle stijging van het aantal 
besmettingen en veel meer slachtoffers.

Dat veel meer niet ontelbaar veel wordt, kunnen we alleen maar  hopen. 

Wie zich realiseert, dat India ongeveer 1,6 miljard inwoners heeft en vervolgens met de inmiddels uit de rest van 
de wereld bekende percentages van besmettingen en daaraan gekoppelde slachtoffers een rekensom maakt, stelt 
vast dat de coronaramp voor India niet te overzien is.

Als stichting Pater Schlooz staan we daarom voor extra zeer dringende 
opgaven. Ons jaarprogramma 2020 zal dan ook voor het overgrote deel 
gericht zijn op donaties ter leniging van de meest acute nood.
Als kleine stichting zijn wij niet bij machte substantieel bij te dragen aan het 
keren van die mogelijk enorme ramp.
We kunnen wel mee helpen zorgen dat de mensen in het werkgebied van 
onze pater zorg krijgen en op zijn minst te eten hebben.

De opvolgers van Frans Schlooz zouden zijn opvolgers niet zijn als zij 
daarvoor niet al aan het zorgen waren. Maar om dat te kunnen blijven doen, 
hebben ze, u raad het al, geld nodig. 

En daar willen we hen bij helpen. En nee, wij vragen geen extra geld van u.  
Dat doen we nooit en dat doen we ook nu niet.

We vragen u wel ons te blijven steunen, 
zoals u dat al deed en nog veel meer dan u 
ongetwijfeld ook al deed, anderen daartoe 
aan te zetten.

Maak uw familie, vrienden en bekenden 
attent op wat zich afspeelt in de arme 
wereld en laat hen zien , dat ze met het 
steunen van onze stichting, al naar gelang ze kunnen en willen, direct een flinke 
steen kunnen bijdragen aan  het lenigen van de ergste nood zonder dat van hun 
bijdrage ook maar iets onderweg blijft hangen waaraan dan ook.

Wij kunnen dan acute hulp bieden, waar die nodig is om te overleven.
U en uw familie, vrienden en bekenden redden er simpel levens mee.
Dank u namens alle mensen, die radeloos zijn.

Het bestuur van de Stichting Pater Schlooz,

Mr. W. J. Dols, voorzitter.

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


