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Wat zou het een mooi jaar worden. Het getal was al bijzonder en voor onze stichting helemaal speciaal.
Het gouden jubileum. Voor velen het enige echte jubileum. Niet voor niets is het van goud. En dat zouden we gaan
vieren. We hadden ons vast voorgenomen met extra activiteiten ook extra middelen te krijgen om extra projecten
te kunnen financieren.
We hadden wel iets gehoord van een of ander exotisch virus op een Chinese dierenmarkt. Maar ja, dat hoorden we
wel vaker.
En toen was het maart en toen lag onze wereld stil. Dat exotische virus zorgde voor de grootste pandemie sinds
een eeuw. En met al onze optimistische kijk op wat wij
als mensen allemaal kunnen, konden we slechts de
enorme schade beperken. Wíj waren niet de sterkste.
De natuur bleek veel sterker.
Wat de pandemie in Nederland heeft betekend en
nog betekent, heeft u zo vaak gelezen en gehoord, dat
wij er het zwijgen toe doen. Behalve over één gevolg
ervan. Tijdens een ramp als deze hebben mensen de
begrijpelijke neiging meer op hun eigen veiligheid en
gezondheid te letten en zijn minder geneigd geld uit te
geven voor anderen ver weg van huis. Daar kwam bij,
dat ook de grote NGO’s op een lager pitje draaien, als
de hele economie dat doet. Het is dus moeilijk nieuwe
middelen te genereren. En dat hebben ook wij gemerkt.
Wat de pandemie in India, ook Tamil Nadu, heeft
veroorzaakt, is eigenlijk met geen pen te beschrijven.
Het zwarte scenario in de zorg, waar in ons land avond
aan avond over gesproken wordt en dat we nog steeds
hebben kunnen vermijden, was in India onmiddellijk
een feit. Daar kwam vervolgens hongersnood bij,
omdat natuurlijk de armsten van de ene op de andere
dag werkloos werden. En ten slotte deed in het laatste
kwartaal de natuur er nog een schep boven op en joeg
cyclonen over het land met de gevolgen, die u allemaal
wel kent van televisiebeelden. Onbeschrijfelijke chaos
en ellende.

Statutaire Zetel: Venlo t Register st. 29.428 d.d. 12-1-1970
Correspondentie-adres: Parkweg 5b, 6212 XN Maastricht
Tel: 043 - 3101485 t info@stichtingpaterschlooz.nl t www.stichtingpaterschlooz.nl
IBAN: NL26 INGB 0688 4840 18 t 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: ir. J. Zuidam, drs. R.P.H.M. van der Linden, dr. H.O.Ch.R. Ruding en mr. W.F.C. Stevens.

Tweeduizendtwintig.

Yercaud, het volledige team na een succesvolle afronding van een speciale COVID19-training

Gelukkig hadden wij onze vrienden en donateurs. Zij, voor een groot deel u, bleven ons trouw ook in deze barre
tijden. Sterker nog. Toen de nood het hoogst was, hebben zij zelfs vooruit betaald.
Wij zijn er dan ook trots op, nee we zijn vooral trots op onze vrienden en donateurs, die er voor gezorgd hebben,
dat wij tijdens het rampjaar 2020 niet alleen alle vaste verplichtingen, die wij in India zijn aangegaan ter leniging van
de reguliere nood van die allerarmsten, kinderen en volwassenen, konden nakomen, maar zelfs nog enkele nieuwe
duurzame projecten en vooral acute extra hulp hebben kunnen bekostigen.
Zo hebben we weliswaar geen gouden jubileum kunnen vieren, maar wel gouden hulp kunnen verlenen.
Inmiddels mogen we weer hoop hebben op 2021. Reëel vooruitzicht op vaccinatie is het belangrijkste lichtpunt en
als de voorspellingen uitkomen, gaan we ergens in het nieuwe jaar weer volop aan de slag, zoals Frans Schlooz dat
ook gedaan zou hebben. Met nieuwe moed en nog meer elan.
Dat vieren van dat jubileum komt er echt.
En het levensmotto van onze pater volgend, heeft ook na de pandemie niemand het recht om alleen gelukkig te zijn
en zullen wij nog meer ons stinkende best doen om de allerarmsten in het gebied, waar hij zijn leven aan dat motto
heeft gewijd, ook de kans te geven een beetje gelukkig te zijn.
In dat licht wensen wij u een zalig kerstfeest en een fonkelend 2021 en danken vooral onze vrienden en donateurs
nogmaals uit het diepst van ons hart.
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!

