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Betaling per acceptgiro
Omdat de banken hebben besloten de
verwerking van de bijlagerijke acceptgiro per 1 januari 2007 af te schaffen,
hebben wij ons beraden op de nieuw
ontstane situatie.
Tot nu toe maken wij namelijk optimaal
gebruik van de bijlagerijke acceptgiro.
Een acceptgiro wordt bij elke nieuwsbrief gevoegd en gebruikt om deze te
adresseren en daarmee zo goedkoop
mogelijk te versturen vanuit Sri Lanka.
Deze acceptgiro moet u nadrukkelijk
niet zien als verplichting maar als een
service. Wanneer u met de acceptgiro
een bijdrage aan ons overmaakt heeft u
de mogelijkheid aan te geven voor welk
doel uw bijdrage moet worden ingezet.
Bij de ontvangst van uw betaling ontvangen wij een kopie van de door u
ingevulde acceptgiro en kunnen wij de
bijdrage zoals door u gewenst verwerken.
Nu zal echter per 1 januari 2007 de
kopie van de ingevulde acceptgiro niet
meer aan ons verstrekt worden. Daarom
hebben wij besloten geen acceptgiro

meer bij te voegen met ingang van de
volgende nieuwsbrief (herfst 2006).
Uiteraard zijn uw giften nog steeds zeer
gewenst en ter overmaking hiervan zijn
de volgende alternatieven mogelijk.
Bij elke nieuwsbrief doen wij een antwoordkaartje waarmee u ons kunt
machtigen tot afschrijving van een eenmalige gift. Natuurlijk kunt u een gift
ook overmaken met behulp van een
eigen overschrijvingskaart of via elektronisch bankieren. Wilt u een bijdrage
doen ten behoeve van een specifiek
doel (bijvoorbeeld een project, Welkom
Dorp, adoptie, extra gift adoptie) dan
vragen wij u dit onder mededeling te
omschrijven.

Het project Heart for Life richt zich op kinderen met hartproblemen op Sri
Lanka. Zonder operatie hebben zij geen toekomst. Dankzij steun van het
project Heart for Life krijgen zij een nieuwe kans.
Verzorgingshuis De Triangel
in De Lier heeft een gift van
€ 1200,= gedaan voor dit
project. Voor dit geld zal
Ruwanthika Wickremasinghe,
een meisje op Sri Lanka met
een zeer ernstige hartafwijking, binnenkort worden
geopereerd.

De heer W.C. Roke, secretaris
(Data Security Officer)
De heer H. Twigt, penningmeester
(Directeur van Dutchpack International)
De heer G. IJzerman, bestuurslid
(Voorlichter voor het FHP)
De heer dr. R. Hettiarachchi, bestuurslid
(Hoofd klinische research
Boehringer Ingelheim)
De heer drs. H. Pomerantz, bestuurslid
(Adviseur zorg)
De heer J. Immink, bestuurslid
(Adviseur zorg)

Uw contactpersoon voor het FHP:
Jacqueline Blokhuis

Postadres: Postbus 248
7500 AE Enschede

Stand van zaken TEARS-projecten
(TEARS= Tsunami Effected Areas Rehabilitation Support)

Bouw 10 huisjes in Kosgoda
Begin mei is hier gestart met
de bouw van 10 huisjes.

De heer drs. G. van Soest, voorzitter
(Senior adviseur)

FHP Holland – Sri Lanka
Bezoekadres: Institutenweg 25
7521 PH Enschede

In de afgelopen jaren is een
aantal kinderen geopereerd.
Vaak met goede afloop.
We hopen u in de Herfstnieuwsbrief te kunnen melden hoe het met Ruwanthika
gaat. Er wachten nog meer jonge hartpatiëntjes op nieuwe kansen die dankzij
uw bijdrage aan het project Heart for Life worden gerealiseerd.

Bouw 13 huisjes in Nainamadama
In april is men hier begonnen met de bouw
van 13 huisjes.

Bestuur van het FHP

Ook is het mogelijk om ons te machtigen
om periodiek de adoptiebijdragen of gift
van uw rekening te incasseren. Dit is
voor u en ons erg handig en is tevens
voordeliger dan de andere manieren van
overmaken. Deze automatische incasso
is voor ons de goedkoopste wijze van
betalen. Indien u dit wenst, vragen wij
u contact met ons op te nemen.

Project Heart for Life

Bouw 64 woningen in Periyaneelavanai –
oostkust Sri Lanka
Dit is een project in samenwerking met
FHP, DRF en Aedes. Eind april is men
begonnen met de bouw van de eerste
64 woningen.
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Bouw 14 huisjes in Habaraduwa
Half mei is men begonnen met de bouw
van 14 huisjes. Het is de bedoeling dat
daar ook een ontmoetingscentrum wordt
gebouwd.
Bouw 15 à 20 huisjes in Moratuwa
Het is de bedoeling om in dit plaatsje 15
tot 20 huisjes te bouwen op eigen grond
van de toekomstige bewoners.

tel : 053 – 475 74 73
fax : 053 – 475 74 77
E-mail : info@fhpholland.nl
Site : www.fhpholland.nl
Girorekening : 55.83.116
Bankrekening : 49.61.89.905
ABN AMRO Enschede
FHP Sri Lanka
Pamunugama
tel./fax : 0094 – 11 22 36 779
telefoon Welkom Dorp
0094 – 31 22 99 785

Doelstelling van het FHP
De stichting Family Help Programme Holland
- Sri Lanka stelt zich tot doel de allerarmsten op Sri Lanka te ondersteunen. Dit doet
zij ongeacht godsdienst, kaste, politieke
overtuiging of sekse van deze personen. Het
FHP probeert haar doel te bereiken met het
werven van begunstigers, het verzorgen van
voorlichtingsavonden, het verspreiden van
een Nieuwsbrief en andere bewustwordingsactiviteiten die het doel van de stichting
dienen in de meest ruime zin.

FAMILY HELP
PROGRAMME
OPGERICHT 11 DECEMBER 1984 DOOR DE HEER HERMAN STEUR
Keurmerk voor verantwoorde fondsenwerving en-besteding
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Het volgen van onderwijs op Sri Lanka
Een grote zorg voor donateurs is ongetwijfeld het onderwijs van de kinderen van hun adoptiegezinnen. Natuurlijk
wensen de donateurs dat de kinderen goed onderwijs kunnen volgen. En dit is ook de wens van het FHP. Vaak zijn
donateurs bereid om de gezinnen hierbij extra te ondersteunen. Maar bij donateurs leeft ook nog een groot aantal
vragen die ik in het kort zal proberen te beantwoorden.
Op Sri Lanka wordt het onderwijs door de overheid vrij
verstrekt. Men kent echter ook semi-overheidsscholen die
gedeeltelijk door de overheid worden bijgestaan en privé
en internationale scholen die zichzelf bedruipen. Het
universitaire onderwijs wordt ook kosteloos verstrekt. Wel
wordt er een kleine bijdrage gevraagd van leerlingen op
overheids- en semi-overheidsscholen. In het toelatingsjaar
- 1e jaar - is men verplicht een bepaald bedrag te betalen.
Tekstboeken voor de komende jaren worden door de overheid wel beschikbaar gesteld alsmede twee uniformen per
jaar. Schoenen en sokken worden niet verstrekt en vaak
zie je dan ook dat kinderen uit hele arme gezinnen blootsvoets of op slippers naar school gaan.
Veel schoolgebouwen zijn ontoereikend om binnen les te
geven en dan kan het niet anders dan dat de kinderen les
krijgen in de open lucht en onder bomen. Gebouwen zoals
bibliotheken, laboratoria en sportpaviljoens zijn dan
ook heel essentieel op Sri Lanka, maar daar is een groot
tekort aan. Voor het IT –onderwijs, dat door de overheid
wordt geïntroduceerd, ontbreken de computers en
lesmaterialen.
De studenten moeten voor hun eigen oefenboeken en
basismateriaal - zoals schriften, potloden - zorgen.
Arme gezinnen kunnen zelfs niet een maaltijd voor hun
kinderen meegeven, laat staan dat ze oefenboeken en
basismateriaal kunnen aanschaffen. Ook moeten de
uniformen vaak worden gewassen waardoor ze binnen een
jaar al zijn versleten en het dragen van een uniform op
school is verplicht.
De kinderen hebben voedzaam eten nodig voor hun geestelijke ontwikkeling maar door gebrek hieraan moeten de
kinderen te vaak de school verzuimen. Een andere reden
voor kinderen om niet naar school te gaan is, dat zij vaak
op jonge leeftijd worden gedwongen werk te zoeken om op
die manier het inkomen van de ouders aan te vullen. Dit is
heel gewoon vooral in gezinnen die geen vader meer hebben of waarvan de vader alcoholist is. De kinderen die intelligent zijn en de wens hebben om te studeren moeten
extra privé klassen bijwonen, maar kunnen dit helaas niet
vanwege financiële problemen.
Het is een basisrecht voor kinderen om onderwijs te
volgen. Gelegenheid hiervoor is er.
Maar de basis zoals voedsel, oefenGedrukt in Sri Lanka door:

boeken, kleding, schoeisel en vooral een gelukkig gezinsleven zijn absolute vereisten.
Het Family Help Programme probeert kinderen te helpen
uit gezinnen die de basisbehoeften niet kunnen verstrekken. Verder is het Family Help Programme uiteraard bereid
om donateurs op allerlei mogelijke manieren te adviseren
om e.e.a. te realiseren. U kunt hierover contact opnemen
met ons kantoor in Enschede.
Mr. W.O.P. Phillipsz
directeur FHP Sri Lanka

Schoolgaande kinderen

De bouw van een Vocational Training Centre
In de omgeving van Beruwala/Kalutara is men bezig met
de bouw van een Vocational Training Centre.
Het betreft hier een schoolgebouw voor beroepsopleidingen voor de allerarmsten van Sri Lanka.
E.e.a. past binnen de visie van het FHP namelijk dat ondersteuning van de allerarmsten niet moet ophouden bij
ondersteuning alleen. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid
door middel van goed onderwijs bieden kansen voor een
betere toekomst.
De bouw heeft enige vertraging opgelopen doordat het
grondwater heel hoog stond
en het wegpompen ervan
zeer problematisch verliep.
Maar op de foto kunt u zien
dat de bouw toch al aardig
vordert. Volgens de huidige
planning zal aan het eind
van deze zomer het gebouw
worden opgeleverd.

NIEUWSBRIEF
Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief, met als doel u als donateur te
informeren over de activiteiten van het Family Help Programme.
Mocht u het toezenden hiervan niet op prijs stellen laat u ons dit dan even
weten. (tel.: 053 – 4757473 of per mail info@fhpholland.nl).
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Beste lezer,

Een bewogen weerzien

De lente, die dit jaar erg laat is begonnen, ligt achter ons
en we kunnen ons nu opmaken voor het heerlijk genieten
van de zomer.

Voor de vijfde keer ben ik, samen met mijn vrouw en de
familie Schoon, naar Sri Lanka afgereisd.
We hadden van tevoren de heer Phillipsz, directeur FHP,
laten weten dat we kwamen en dat we graag verschillende
dingen wilden gaan doen. Hierbij is hij ons zeer behulpzaam is geweest.
Dit keer zou het een hele bijzondere reis worden.
Mijn vrouw had in ons dorp De Lier en ook in omliggende
dorpen enkele basisscholen benaderd met het verzoek of
zij een gezin of een alleenstaande oudere op Sri Lanka
financieel wilden ondersteunen. Op deze scholen is het
namelijk zo dat de kinderen elke week een klein bedrag
voor een goed doel sparen. U begrijpt dat voor die scholen
het goede doel is geworden een adoptie via het FHP op Sri
Lanka. En ik kan u verzekeren dat nadat we deze gezinnen
hadden bezocht de hulp aan hen heel erg welkom is.
Misschien kunnen we ook scholen in andere delen van het
land hiervoor enthousiast maken.
Natuurlijk hebben we
ook een bezoekje aan
het Welkom Dorp
gebracht. Daar werd
symbolisch een cheque
van € 600,= overhandigd aan de heer
Phillipsz. Het bedrag
was afkomstig van een
Recycling Groep en
Aanbieden cheque aanschaf geisers
bestemd voor de aanschaf van geisers in het Welkom Dorp. Men was zo blij met
de geisers dat ze al waren aangeschaft.
Een bezoekje brengen aan TEARS Village I in Payagala stond
ook op ons programma. Hier zijn 16 huisjes gebouwd voor
de tsunamislachtoffers. Een prachtig project! Door middel
van extra giften konden de bewoners ook nog worden
verrast met huisraad zoals bedden, stoelen, kooktoestellen,
etc. We vonden dit project een voorbeeld voor de weder
opbouw van de gebieden die door de tsunami zijn getroffen.
De Stichting Westland voor Azië, speciaal opgericht na de
tsunami, had een bedrag beschikbaar gesteld aan het FHP
voor de bouw van een paar huisjes, de aanschaf van enkele
buitenboordmotoren en visnetten voor een aantal vissersgemeenschappen. Het uitdelen hiervan was werkelijk een
feest. De blijdschap op de gezichten van de vissers met hun
familie was ontroerend om te zien. Nu kunnen ze weer in
hun eigen onderhoud voorzien en hun families weer
onderhouden.

In deze nieuwsbrief kunt u o.a. het reisverhaal lezen van
enkele trouwe donateurs van het FHP.
Zij maken de reis naar Sri Lanka al voor het vijfde jaar en
ervaren e.e.a. steeds weer als zeer bijzonder.
De huisjes voor de tsunamislachtoffers in Payagala zijn
inmiddels ingericht en bewoond. Het ziet er werkelijk
allemaal prachtig uit en wat nog veel belangrijker is,
de mensen zijn zeer tevreden.
De plek waar deze huisjes zijn gebouwd, is omgedoopt in
TEARS Village I. U begrijpt het al er komt ook een TEARS
Village II. Hiervoor is grond aangekocht en onlangs is men
gestart met de bouw van 13 huisjes.
Verder in deze nieuwsbrief kunt u lezen over de stand van
zaken van de TEARS-projecten.
De laatste tijd komen er veel vragen van donateurs over
hoe het nu zit met het volgen van onderwijs op Sri Lanka.
Dit is voor de heer Phillipsz, directeur FHP Sri Lanka, aanleiding geweest om hierover iets te vertellen.
Tevens wil ik ook nog even uw aandacht vragen voor een
artikeltje in deze nieuwsbrief over betaling per acceptgiro.
De banken hebben namelijk besloten om per 1 januari
2007 e.e.a. af te schaffen. Uiteraard zijn uw giften nog
steeds zeer gewenst en ter overmaking hiervan hebben we
naar een aantal alternatieven gezocht.
Tot slot wens ik u een hele zonnige zomer toe en hoop ik
natuurlijk dat deze nieuwsbrief u weer laat zien dat uw
bijdrage nog steeds hard nodig is!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Nederland,
Drs. G. van Soest, voorzitter.

Interview met een
adoptie
Regelmatig neemt het FHP-bureau
in Sri Lanka een interview af met
mensen die financieel geadopteerd
worden.
Op deze manier wordt het persoonlijk contact onderhouden en kunnen
wijzigingen in de omstandigheden
worden opgemerkt.
Hier volgt een kort verslag van een interview.
Tijdens een werkbezoek op Sri Lanka kwamen we in
contact met een familie die bestaat uit een alleenstaande
moeder die samenwoont met 2 kinderen en oma. Ze wonen
in de buurt van het Welkom Dorp. Het huis is half open en

Huidige huisje

gemaakt van klei en afgedekt met palmbladeren. Zij geeft
in het gesprek aan zich in deze omgeving niet veilig te voelen.
Ze vertelt verder dat twee en een half jaar geleden het
noodlot heeft toegeslagen. Op weg naar de markt, staande
aan de kant van de weg, werd haar man gegrepen door een
bus, met de dood tot gevolg. Hierbij liet hij een vrouw van
22 en 2 kinderen van 5 en 3 jaar achter. Hierop volgde een
erg moeilijke tijd voor haar en voor haar kinderen. Doordat
ze wat astmatische problemen heeft, kon ze haar toenmalige werk ook niet meer uitvoeren.
Tot overmaat van ramp sloeg drie maanden nadat haar man
was overleden wederom het noodlot toe. Haar vader verongelukte op dezelfde manier als haar man en vanaf dat moment woont haar moeder bij haar in.
Daar dit gezin dicht bij het Welkom Dorp woonde, vestigde
een medewerker van het FHP de aandacht op deze familie
en is het FHP gaan kijken of zij wat kon betekenen voor dit
gezin. Het aanvraagformulier werd ingevuld, een foto gemaakt en een overzicht naar het kantoor in Nederland verzonden met het verzoek een donateur voor dit gezin te
vinden.
Inmiddels ontvangt dit gezin een maandelijkse bijdrage van
het FHP wat ook wel bleek uit het bankboekje dat ze liet
zien. Het oudste kind gaat naar school maar voor de jongste heeft ze niet voldoende geld om deze naar een preschool te laten gaan. Wel wil ze proberen hem ook uiteindelijk naar school te laten gaan. Zij vindt het namelijk
belangrijk dat haar kinderen onderwijs volgen. Ondanks dat
het onderwijs zelf gratis is, zijn de bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor kleding te hoog voor gezinnen, die elk dubbeltje moeten omdraaien. De financiële bijdrage die zij via
het FHP ontvangt, heeft ze vooral nodig om te overleven,
evenals het geld dat ze verdient met werk als dat er al is.
En wanneer de kinderen thuis zijn, moet er ook voor opvang worden gezorgd.
Tenslotte duikt ze uit één van de 3 koffers waar haar hele
hebben en houden in zit, nog een kaart uit Nederland op
die ze voor haar verjaardag van haar donateur heeft ontvangen. In het kader van het 10-jarig bestaan van het Welkom Dorp heeft het (onderhouds-) personeel heel spontaan
aangeboden een huisje vrijwillig en zonder ontvangst van
salaris te bouwen voor dit gezin. Inmiddels is de eerste
steen gelegd. We weten allemaal dat een huis veel meer
betekent dan alleen een onderdak. Een huis biedt een
noodzakelijk en fundamenteel gevoel van veiligheid.

Koersinformatie
In de maanden april, mei, juni zijn/worden de volgende bedragen in Rupees aan uw adoptiegezin of -bejaarde uitbetaald:
Een adoptiegezin voor € 15,- ontvangt een uitkering van Rps. 1620,-.
Een adoptiebejaarde voor € 7,50 ontvangt een uitkering van Rps. 810,-.

Voorlichting over het FHP
De heer IJzerman verzorgt graag een
voorlichtingsmiddag of -avond voor u.
Zo’n middag of avond bestaat uit een
inleiding over Sri Lanka, haar cultuur en
bevolking, gevolgd door een film.
De film toont u prachtige beelden van Sri
Lanka en geeft een goede indruk van de projecten die onze
stichting er realiseert en de adopties die gesteund worden.
Aan deze voorlichting zijn geen kosten verbonden.
Wanneer u hier belangstelling voor heeft kunt u contact opnemen met ons kantoor in Enschede of met de heer
IJzerman die de voorlichting verzorgt.
Het adres van de heer IJzerman:
Steenovensdijk 7, 8262 PL Kampen,
Telefoon: 038 – 33 222 97
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Huisraad wordt verstrekt aan een gezin in Payagala

Ook hadden we gehoord dat in de buurt van Payagala nog
een tentenkamp is waar nog slachtoffers van de tsunami
verblijven. Deze mensen hebben we ook bezocht. Aan
jonge kinderen hebben we melkpoeder uitgedeeld. De
melkpoeder hadden we gekocht met geld van de diverse
kerken uit het Westland.
Inmiddels na vijf bezoeken aan dit mooie eiland hebben we
veel contacten opgebouwd met adopties en vrienden van
het FHP en met name ook met de heer Herman Steur bij
wie we de laatste dag van ons verblijf echte Hollandse
zuurkool met worst hebben gegeten.
Tijdens deze twee weken hebben we het gevoel gekregen
dat we met z’n allen met iets heel goeds bezig zijn. Via het
Family Help Programme komt de hulp rechtstreeks bij de
mensen.
G. Langerak

Een hevig onweer vernielt
computers Pre-school Bopitiya
Destijds was de opening van de
Sri Sudharshanarama International pre-school in Bopitiya een hele
belangrijke gebeurtenis voor de
hele omgeving van Bopitiya.
Op dit moment volgen 125 kinderen hier les. In het gebouw is een
speciale ruimte ingericht met
computers waar kinderen computerles krijgen. In de vorige
nieuwsbrief lieten we u weten
dat door een hevig onweer alle
computers waren vernield. Voor
enkele donateurs was dit aanleiding om een bedrag te schenken Computerlokaal Bopitiya
voor aanschaf van nieuwe computers.
Vanaf heden kan er weer volop door de kinderen gebruik
worden gemaakt van de computers. We willen u mede namens de kinderen hiervoor hartelijk danken.

Reizen naar Sri Lanka
Van een van onze donateurs hebben we vernomen
dat de Ouderenbond PCOB reizen organiseert naar
Sri Lanka. Daarbij worden de reizigers in de gelegenheid
gesteld om een bezoek te brengen aan het Welkom
Dorp. Inlichtingen en een brochure kunt u verkrijgen bij
PCOB, Kalkovenweg 16, 2401 LK in Alphen aan de Rijn.
Tel.: 0172-484898.

