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Beste vriendinnen en vrienden van Pater Schlooz,

Het einde van het jaar 2021 nadert.
En het jaar 2021 was net als 2020 een vreemde tijd.

Aanvankelijk dachten we in het voorjaar en zeker in de zomer, dat we de pandemie overwonnen hadden. We worden 
jammer genoeg met onze neus op het harde feit gedrukt, dat we vooralsnog met deze pandemie langer zullen 
moeten leven dan ons lief is. 
Dat geldt voor ons hier in de lage landen, maar dat geldt nog veel meer voor de mensen in Tamil Nadu.

Hoe dat ook zij, wij blikken in deze decembermaand terug op het voorbije jaar zoals we dat altijd doen. En 2021 
is weliswaar voor ons allemaal niet het jaar geweest, waarop we gehoopt hadden. Voor onze stichting was het 
desondanks toch een jaar, waarin meer mogelijk is gebleken dan we hadden durven verwachten.
Wederom dankzij uw steun.

Door uw gulle gaven hebben we ook in dit tweede pandemiejaar naast de financiële steun voor onze reguliere 
activiteiten, de opvang van kinderen, armen en zieken en het onderwijs, de volgende “extra” projecten kunnen 
realiseren.

Er is een solar power plant mogelijk gemaakt en gerealiseerd door middel van zonnepanelen op twee scholen in de 
regio Trichy. Een soortgelijk project is in 2020 in de regio Chennai gerealiseerd.
En last but not least is een fantastisch “Water purifier en borewell” project tot stand gekomen in de provincie 
Chennai.

Voor de solar projecten geldt, dat deze leiden tot 
een grote verlaging van de energiekosten voor de 
betreffende schoolgebouwen en boardings. Dat 
zorgt er voor, dat de energievoorziening minder 
vaak onderbroken wordt en langer beschikbaar is 
en dat er meer financiële middelen beschikbaar 
zijn voor onderwijs, opvang en zorg. Dat laatste 
is te meer belangrijk, omdat ook in Tamil Nadu 
de kosten van energie verder stijgen en zullen 
stijgen. 
Niet voor niets is het realiseren van solar power 
projecten een van de speerpunten van ons 
beleid.
De opbrengst door lagere energie kosten is altijd groot, ook gegeven de levensduur van 20 tot 25 jaar, en het feit 
dat de energie van de zon er het hele jaar rijkelijk aanwezig en op te vangen is.

                        Maastricht, december 2021



Het derde, mogen we wel zeggen meest spraakmakende project 
van 2021, is het “water purifier en borewell”-project in Chennai.

Dat project houdt in, dat in maar liefst acht scholen in de 
regio Chennai waterzuiveringsinstallaties zijn aangelegd en 
waterboorputten zijn geslagen. Hierdoor wordt gezorgd voor zuiver 
drinkwater voor de leerlingen. In de dorpen waar de leerlingen van 
die scholen wonen, is geen goed drinkwater beschikbaar. Meer 
dan 5000 leerlingen, om precies te zijn 5291, profiteren dagelijks 
en direct daarvan. Om voor uzelf een beeld te vormen, wat een 
dergelijk project voor de dorpen betekent, mag u dit getal met 4 of 
5 vermenigvuldigen om uit te rekenen, hoeveel mensen hiermee 
geholpen zijn. Want, ook de overige gezinsleden van de kinderen 
profiteren mee.

Het beschikken over zuiver drinkwater betekent, zo leert de 
ervaring, dat het aantal inwoners dat getroffen wordt door 
zogenaamde “ratdiseases”, ziektes, die ontstaan door vervuild 
water zoals diarree, cholera, dysenterie, tyfus en polio met de 
helft wordt gereduceerd. Een fantastisch resultaat.

Wij zijn de gulle gever, die dit geweldige project mogelijk heeft 
gemaakt, dan ook zeer dankbaar.

Voor diegenen onder u, die hun jaarbijdrage dan wel extra bijdrage 
nog willen overmaken. 
Ons rekeningnummer is NL26 INGB 0688 484018.

Rest mij u allen namens ons als bestuur en vooral namens de 
mensen in Tamil Nadu van ganser harte te bedanken voor uw steun 
en tenslotte  een bijzonder mooi Kerstfeest en het allerbeste voor 
2022 toe te wensen.

Zowel het Kerstfeest als ook de jaarwisseling zullen we ook dit jaar weer in kleine familiekring vieren, omdat de 
pandemie grootser feesten onmogelijk maakt. Maar, zou Frans Schlooz zeggen: “Waren die feestdagen niet juist 
voor die kleine kring samen met degenen, die het dichtst bij je staan, bedoeld?”

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!
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THE KEY IMPACT OF THE INTERVENTION 

BENEFICIARY STATEMENT  

We have access to clean drinking water  

 

I am Vinod Kumar, who is 

studying 11th Class at Don 

Bosco Hr Sec School, 

Gedilam. We don’t have 

access to clean water in our 

village, but we had access to 

normal bore water at our 

school. Throughout this 

pandemic, there are many new 

diseases were emerging out, 

especially during the monsoon 

and wintertime. We are 

requesting management 

concerning clean water and 

water purifier.  

We received good news from 

the management that we are going to receive an advanced water purifier at our school, which 

benefits both school children and boarding children.  Now, we have access to clean water at 

our school, which prevents us from water-borne diseases such as diarrhea, cholera, dysentery, 

typhoid, and polio.  Therefore, we are very thankful to the Schoolz Foundation for their support 

in providing water purifier and clean drinking water for us.  
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THE GOAL OF THE PROJECT 

 

 

 

Thirst Relief for Children 

• Water scarcity is the major problem faced by human society.   

• In India, Tamil Nadu occupies about 4 percent of the geographical area and 6.04 percent 

of the population but the available water resources are only 3 percent of the Country.  

•  Tamil Nadu is a deficit state from the point of view of water resources, both for 

irrigation and drinking water ((Tamil Nadu Water Supply and Drainage Broad, Water 

Supply report).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To provide clean drinking water and improved sources of availability at the 
schools.  

Borewell installation under progress 

  

Borewell  Installed at Nedungadu 

 


