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Beste vriendinnen en vrienden van Pater Schlooz,

Het is mei 2021 en al meer dan een jaar lang wordt de wereld geteisterd door een ongekende pandemie. Vrees 
niet. Ik ga me niet voegen in de schier onafzienbare rij van experts en quasi-experts, ontkenners en relschoppers, 
vaccinhaters en vaccinaanbidders.
Die ziet en hoort u elke dag en uw deskundigenmoeheid is waarschijnlijk net zo groot als uw coronamoeheid.
Toch kan ook ik niet om de pandemie heen. De reden raadt u ook al, als u het nieuws volgt.

Op dit moment wordt met name India op een onbeschrijflijke wijze geteisterd door het virus.
Wat in Nederland en de rest van het rijke deel van deze aarde gevreesd werd en wordt, is in India gebeurd.
Door een combinatie van zeer gebrekkige politieke en andere leiding, armoede en overbevolking heerst in India 
code zwart, ja code zwarter dan zwart.

Met name in de dichtstbevolkte gebieden in het noorden bestaat er simpelweg geen enigszins gereguleerde 
gezondheidszorg meer. De mensen, die besmet raken door het virus, sterven op straat of thuis een verschrikkelijke 
dood en de overledenen worden op straat gecremeerd, omdat er geen plaats meer is in de crematoria.
Wij kunnen ons, denk ik, helemaal niet voorstellen, wat dat betekent. En wat nog veel erger is. Zelf kunnen we ook 
niets doen om te helpen.
Er is geen zuurstof, maar die kunnen wij niet even naar India sturen. De regering houdt om vooral maar herkozen 
te worden, massale verkiezingsbijeenkomsten, die natuurlijk voor razendsnelle verspreiding en besmetting zorgen, 
maar dat kunnen wij niet verbieden. En de godsdienstige leiders laten de massale rituele bijeenkomsten rondom 
de grote rivier, die het paradijs op aarde voor het virus moeten zijn, gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand is.

Wat ons rest is denken aan de slachtoffers en voor hen bidden in welke vorm dan ook.

Uit de contacten, die ik heb gehad met de 
vertegenwoordigers van Don Bosco, zeg maar de 
opvolgers van Frans Schlooz hoor ik “gelukkig”, dat in 
Tamil Nadu de situatie minder erg is. “Het valt hier wel 
mee”, krijg ik veel te horen en te lezen. Maar binnen een 
dag hoor en lees ik dan ook weer, dat een van de mede 
broeders van Don Bosco, zijn vader en twee van zijn 
broers zijn overleden aan corona in de afgelopen week. 
In de hel valt een beetje minder hel ook  al mee.

Gelukkig komt hulpverlening vanuit het rijke deel 
van de wereld inmiddels op gang voor zover dat kan. 
Het toezenden van zuurstofvoorraden en mobiele 
ziekenhuisvoorzieningen.
Onze stichting is veel te klein om daar enige rol in te 
spelen.

                        Maastricht, mei 2021



Wat we wel kunnen doen behalve aan de slachtoffers 
denken en voor ze bidden, is doorgaan met ons gewone 
werk. Op kleine schaal proberen structureel iets te 
veranderen in het werkgebied van Frans Schlooz.
 
En het klinkt waarschijnlijk raar, maar het jaar 2021 
is wat dat betreft gezien de omstandigheden redelijk 
goed begonnen voor onze stichting.
Gedurende de eerste vier maanden hebben wij al  
€ 40.000,- aan extra giften mogen ontvangen buiten en 
boven de reguliere inkomsten van u,  onze donateurs. 
Voorwaar geen slecht resultaat. We zullen in elk geval 
scholen in het noorden van Tamil Nadu met die extra 
inkomsten gaan voorzien van zuiver stromend water. 
Dat project zat al een tijdje in de pijplijn, zoals dat heet, 
en met een zeer gulle gift van het Global Durability 
Fund kan het gerealiseerd worden.

Het gaat om acht scholen. Zowel basisschollen als ook 
middelbare scholen en zowel jongensscholen als ook 
meisjesscholen. Wij en de mensen van Don Bosco zijn 
heel blij dit project te kunnen realiseren. Niet  alleen 
voor de scholen zelf, maar ook, omdat we uit ervaring 
weten, dat waterzuiveringsprojecten op scholen een 
belangrijk uitstralingseffect hebben op de gezondheid 
van de omwonenden in de verre omgeving. Het komt 
voor, dat doordat de scholen de beschikking hebben 
over zuiver water, in de omgeving van die scholen, 
de zogenaamde ‘ratdiseases’, dat zijn alle ziektes, 
die te maken hebben met slechte hygiëne, met 50% 
teruglopen.

Voor ons is het ook een aanmoediging om in deze tijd, waarin het toch moeilijker is middelen te verkrijgen voor 
goede doelen ver weg, met nog meer energie verder te gaan met de realsering van onze projecten. En…. we 
rekenen zoals altijd er op , dat u ons blijft steunen, maar dat wist u al en dat doet u ook, waarvoor bij voorbaat onze 
grote dank namens de mensen in India.

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!


