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Het vinden van nieuwe donateurs
voor adoptiegezinnen
De laatste tijd is gebleken dat er in
Sri Lanka steeds meer mensen in
aanmerking komen voor financiële
adoptie terwijl in Nederland het
aantal donateurs juist afneemt.
Zoals u weet kunt u voor € 15,- per
maand een gezin met jonge kinderen
adopteren. Het zijn vaak jonge gezinnen die niet op ondersteuning kunnen
rekenen vanuit hun familie. Als FHP
willen we ons niet alleen richten op
inkomensondersteuning maar ook op
een beleid ter verbetering van huisvesting en deelname op de arbeidsmarkt.

Eén van de bezochte gezinnen

Graag wil ik u voorstellen aan een
tweetal gezinnen die ik tijdens mijn
bezoek aan Sri Lanka, in augustus jl.,
heb bezocht.
In de buurt van Negombo, ergens
helemaal achteraf, ontmoet ik twee
zussen. Beiden weduwen met kleine
kinderen. Ze vertellen dat ze beiden
hun man vorig jaar hebben verloren,
de een aan longontsteking en de
ander aan kanker en dat ze nauwelijks hun hoofd boven water kunnen
houden. Wat ook wel te zien is. De
kinderen zien er bleek en mager uit.
De ene zus heeft vier kinderen waarvan één met een ernstige hartafwijking en de andere zus heeft drie
kinderen waarvan er één geestelijk
gehandicapt is. Ze wonen met z’n

Gedrukt in Sri Lanka door:

negenen in een hele kleine ruimte
zonder enig meubilair. Slapen doen ze
op de grond. Het enige wat ze hebben, is de kleding die ze dragen. De
kinderen gaan allemaal graag naar
school. Maar voor het kopen van een
uniform is geen geld. Eén van de
zussen werkt in een fabriekje waar ze
Rps. 3500,- per maand verdient maar
waarvan ze weer Rps. 1500,- moet
afstaan voor de crèche voor haar
jongste kindje. Een trieste situatie
zonder enig uitzicht op verbetering
als voor deze twee gezinnen geen
donateur wordt gevonden. Dit zijn nog
maar twee gezinnen. Er zijn echter zovelen die al een hele tijd in ons bestand
zitten maar waar we tot op heden nog
geen donateur voor hebben gevonden.
Aan mijn Sri Lankaanse collega, die
me die dag begeleidt, vraag ik aan
het eind van de dag of ze
haar werk leuk vindt. Ze
zegt daarop met een
kleine glimlach om haar
mond dat ze het werk
wel leuk vindt,maar dat
ze er zo triest van wordt.
Voor mij heel begrijpelijk, want ik loop maar
een dag mee. Zij doet dit
dag in dag uit en is afhankelijk van wat er
vanuit Nederland kan
worden geregeld. Dus
er is nog heel veel werk
aan de winkel.

Eén van de bezochte gezinnen

lichamelijk (doof en blind). Deze jongen heeft veel zorg nodig. En dan
heeft ze nog een dochtertje van 7
jaar. Zij gaat nog naar school en vindt
dat erg leuk. Een keer per maand
moet de moeder met de gehandicapte
zoon naar het ziekenhuis voor allerlei
behandelingen wat veel geld kost.
Zelf kan ze niet werken omdat ze de
zorg heeft voor met name de ge-

Eén van de bezochte gezinnen

Ook heb ik een bezoek
gebracht aan een gezin dat wel een
donateur heeft. Hier is een vrouw die
door haar man is verlaten. Ze heeft
twee dochters en twee zoons. De oudste dochter is getrouwd en woont bij
haar in de buurt en heeft een dochtertje. Dan is er een zoon van 18 die
niet meer naar school gaat en op zoek
is naar werk. De tweede zoon is zwaar
gehandicapt zowel geestelijk als

handicapte jongen. Het huisje waarin
ze wonen is verre van luxe maar wel
netjes. De moeder zegt ook dat ze
heel dankbaar is voor de financiële
ondersteuning waardoor ze haar
jongste kind naar school kan laten
gaan en haar gehandicapte zoon wat
extra zorg kan geven.
Jacqueline Blokhuis

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,
Het is inmiddels een traditie geworden om in de kerstnieuwsbrief, even samen met u terug te kijken op een aantal belangrijke zaken van het afgelopen jaar.
Ook het jaar 2006 heeft in het teken gestaan van de
wederopbouw van Sri Lanka na de tsunami.
We kunnen constateren dat door het FHP inmiddels meer
dan 100 woningen gerealiseerd zijn voor de slachtoffers
van de tsunami. Dat is een behoorlijk aantal. De bouw van
woningen blijft dan ook gestaag doorgaan. We hopen in
2007 ongeveer 300 woningen te kunnen realiseren.
Eind oktober is het Vocational Training Centre in
Balaptiya gereed gekomen en officieel geopend.
Eind juli jl. vond de viering plaats van het 10-jarig
bestaan van het Welkom Dorp. Het Welkom Dorp dat de
afgelopen 10 jaar steeds verder is verbeterd. In het
Dorp is inmiddels een multifunctioneel gebouw, een
tandartsenpraktijk en een gebouw voor dementerende
ouderen gerealiseerd. Ter gelegenheid van dit 10-jarig
bestaan werd een monument, voor de overledenen in het
Dorp, onthuld door de heer Herman Steur. Ook werden
er nog eens 25 adoptie-gezinnen verblijd met een naaimachine.
De Sena bibliotheek in Matara werd uitgebreid met een
extra etage op het reeds bestaande gebouw.
De pre-school in Bopitiya heeft er in juli een speelveld bij
gekregen. Hier wordt met veel plezier door de kinderen
gebruik van gemaakt.
Toch zijn er ook zaken die ons zorgen baren. Adopties
van met name gezinnen zijn dit jaar teruggelopen. In
deze nieuwsbrief willen we hier dan ook aandacht aan
besteden. We hopen het komende jaar toch weer een groei
te kunnen realiseren.
Het is de bedoeling om voor de komende jaren een
communicatieplan op te stellen om op die manier o.a.
onze naamsbekendheid te vergroten. U als donateur kunt
ons hierbij ook behulpzaam zijn door het FHP onder de
aandacht te brengen bij mensen uit uw omgeving. Dit is
voor ons van zeer groot belang.
Dan wil ik van de gelegenheid gebruik maken om Iedereen
die op enigerlei wijze een bijdrage levert aan het FHP heel
hartelijk hiervoor te bedanken.
Uw steun en donatie zijn voor het FHP onmisbaar.
We hopen dan ook dat we het komende jaar weer op
uw steun mogen rekenen.

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

Speelveldje pre-school Bopitiya

Het jaar 2006 is ook het jaar waarin de spanningen
met de Tamils in het noorden en noordoosten van
Sri Lanka hoog is opgelopen. Vele mensen hebben hierbij
hun leven verloren. Hopelijk zal het jaar 2007 vrediger
verlopen.
Dan rest mij u allen, namens het bestuur, fijne feestdagen en veel geluk en gezondheid voor 2007 toe te
wensen.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Nederland,
Drs. G. van Soest, voorzitter.

JUBILEUMPROJECT
De bouw van 25 huisjes ten behoeve
van 25 adoptiegezinnen
In 2005 bestond het FHP Sri Lanka 25 jaar. In dat jaar
wilden we geld inzamelen voor het bouwen van 25 huisjes
voor 25 adoptiegezinnen. Echter door de tsunami is dit
project naar achteren geschoven. Op dit moment achten
wij de tijd weer rijp om actief geld in te zamelen voor
bovengenoemd project.
Huisvesting of eigenlijk het gebrek aan huisvesting is een
groot probleem op Sri Lanka. Duizenden mensen wonen in
krotten in de sloppenwijken onder onhygiënische en zeer
slechte omstandigheden. Voor ieder individu, hetzij alleen
of gezamenlijk als familie, betekent een huis veel meer
dan alleen een onderdak. Het is een plaats waar de basis
van het bestaan in de samenleving ligt. Het biedt een
fundamenteel gevoel van veiligheid en helpt een persoon
of een familie om aan te sluiten bij een gemeenschap.
Met andere woorden: wonen in een huis is zowel fysiek als
mentaal van groot belang voor het welzijn omdat e.e.a.
comfort en bescherming biedt.Tijdens het 10-jarig
jubileum van het Welkom Dorp werd de sleutel overhandigd van een huis aan een weduwe met twee kinderen.
Dit huis is een voorbeeld voor de huizen die het FHP wil
realiseren in het kader van het jubileumproject. We willen
zo snel mogelijk met dit project starten. Uw gift voor dit
project is dan ook zeer welkom.

DONEREN AAN HET FHP
Uw giften blijven zeer gewenst. Dit kunt u doen door:
-het antwoordkaartje te gebruiken
-eigen overschrijvingskaart of via elektronisch bankieren
-het verstrekken van een periodieke automatische incasso
Wilt u bij uw betaling uw relatie nummer vermelden en
duidelijk aangeven voor welk doel uw gift is bestemd.
Ons rekening nummer is 55 83 116 t.n.v. Fam. Help
Programme, Enschede.
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Een donateur van het eerste uur…
In 1981 ging ik alleen naar Sri Lanka voor een vakantie. Het
was voor mij de eerste ervaring met de tropen. Tijdens de
rondreis werd ik geconfronteerd met de prachtige natuur,
de schitterende oude steden, cultuur en de vriendelijke
mensen. Maar ook met ontstellende armoede. Mensen die
op straat lagen, zonder eten, zonder drinken, zonder onderdak.
Na de rondreis verbleef ik twee weken in een hotel daar
kwam ik in contact met een oma met drie kleinkinderen en
nog 2 dochters met hun gezinnen. Zij “woonden”op het
strand in een schamel hutje wat met storm soms in de zee
verdween. Wat een verschrikkelijke armoede maar wat
een gastvrijheid. Oma zorgde voor de kleintjes, moeder
was overleden en vader was verdwenen. Er was letterlijk
niets. Op een houtvuurtje op de vloer stond een keteltje
met kokend water voor de thee. Dat was het enige dat
oma kon aanbieden. Op de grond lag een ziek kindje van
ongeveer 2 jaar. Geld voor medicijnen had oma niet. Snel
werd er iets door ons geregeld en oma vertrok om medicijnen te gaan halen.
De kinderen gingen niet naar school want ze hadden geen
schooluniform. Oma had daar geen geld voor. Weer terug
in ons hotel spraken we af dat we allemaal een gezin zouden adopteren. Oma en de kinderen werd mijn adoptiegezin. De volgende dag hebben we de drie gezinnen mee genomen naar de markt in Colombo met de bus. Voor hen
een wereldreis. Normaal liepen ze naar Colombo.
Op de markt werd eerst stof gekocht voor schooluniformen
en er werd ook nog andere schoolspullen gekocht en wat
gewone kleding. Het maken van de kleding gebeurde door
iemand op het strand. Hij bezat een naaimachine en kon
op die manier ook wat geld verdienen. Het was voor ons
allemaal een bijzondere ervaring. De terugkeer naar het
strand waar ze woonden was een ware intocht. Iedereen

was blij en van jaloezie hebben we niets kunnen merken.
Van een van mijn reisgenoten hoorde ik het verhaal over
Herman Steur. Zijn baas had hem namelijk gevraagd om
naar zijn geadopteerde invalide jongen te gaan. Om te kijken of alles oké was.
De volgende dag vertrok ik samen met hem naar het zuiden. Onze verbazing was groot toen we bij de jongen aan
kwamen. Wat hij in 1 jaar had bereikt, was onvoorstelbaar. Hij had een “bedrijfje” waar batik stoffen werden
gemaakt door 3 meisjes uit het dorp. Zo verdienden die
ook wat. Aan de straat stond een primitieve tafel met een
afdakje daarboven met maskers etc. die hij verkocht. Ook
was hij samen met zijn familie een huis aan het bouwen.
Alleen de buitenmuren stonden er en er zat een dak op. Na
een kopje thee te hebben gedronken namen we hartelijk
afscheid. Op de terugweg naar ons hotel vertelde mijn
reisgenoot de levensgeschiedenis van Herman Steur, zijn
rijke leven in Monnickendam en zijn definitieve vertrek
naar Sri Lanka.
Met een lege koffer vertrok ik, “rijker”geworden door alle
ervaringen, weer naar huis.
In 1984 ben ik getrouwd en mijn man en ik kregen f. 600,00
tijdens ons huwelijk ten behoeve van het FHP. Voor dat
geld konden we 5 bejaarden 40 maanden adopteren.
Nu, na 25 jaar, betaal ik € 180,- per jaar. Het is onvoorstelbaar dat voor dat geld een gezin kan leven.
Voor Herman Steur heb ik diep respect. Het werk wat hij
begonnen is, uitgegroeid tot wat het FHP nu is, o.a. het
Welkom Dorp is enorm. Dit heeft toch heel wat kracht en
doorzettingsvermogen gekost.
Het FHP wens ik heel veel succes toe.
Een van de donateurs van het eerste uur.

NAAIMACHINES VOOR 25 ADOPTIEGEZINNEN
Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Welkom
Dorp heeft er onder de adoptiegezinnen van het FHP een
verloting plaatsgevonden. Onder hen werden namelijk, in
het kader van een nijverheidsproject, 25 naaimachines

verloot. Voor 25
adopties was dit
een zeer blijde
gebeurtenis.
Op bijgaande
foto ziet u één
van de weduwen
die tot de gelukkigen behoorden.
Ze vertelde dat
haar dochter de
machine gaat
gebruiken voor
het maken van
kussentjes.
Met naaimachine in Tuk-Tuk naar huis
We willen proberen mensen op
die manier te activeren iets te gaan ondernemen op de
arbeidsmarkt zodat ze ook zelf een bijdrage leveren aan
hun inkomen.
Deze vrouwen kunnen niet buitenshuis werken omdat ze
kleine kinderen hebben en op die manier kunnen zij thuis
betaald werk verrichten.

Gelukkige winnares

CONFERENTIE VOOR FHP-DONATEURS
Binnen het FHP is het idee ontstaan om een bijeenkomst te organiseren voor donateurs.
De bedoeling hiervan is om ideeën met elkaar uit te wisselen ten faveure van het FHP.
Misschien leven er bij u bepaalde zaken waar wij als FHP wat mee kunnen of zelfs omgekeerd.
Het is de bedoeling om deze bijeenkomst begin volgend jaar te laten plaatsvinden. Mocht u hieraan willen
deelnemen laat u ons dit dan even weten (tel.: 053 – 4757473 of per e-mail: info@fhpholland.nl).
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PROJECTEN

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

Walathara Bibliotheek in Beruwala:
Men is bezig met de bouw van een
bibliotheek.
Het gebouw komt eind oktober
gereed.

De heer W.C. Roke, secretaris
(Data Security Officer)
De heer H. Twigt, penningmeester
(Directeur van Dutchpack International)

Kosgoda:
Hier zijn de bouw van de 10 woningen
bijna gerealiseerd. Een aantal huizen
zijn al opgeleverd en bewoond. Dit
Kosgoda
project is zeer voorspoedig verlopen.
Het ligt in de planning om nog een
aantal huizen hier te gaan bouwen.

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)

Nainamadama:
Hier zijn 13 huizen gebouwd. Deze
bouw verloopt ook heel voorspoedig.
De huizen hebben een veranda, woonkamer, 2 slaapkamers, keukentje en
toilet.
Aan het eind van het jaar zijn alle 13
huizen bewoond.
Habaraduwa:
Hier, in het zuidelijke puntje van
Sri lanka, is men bezig met de bouw
van 14 huizen.
De bouw verloopt zonder problemen.
Mensen die voor deze huizen zijn
geselecteerd komen vaak een kijkje
nemen en een helpende hand
uitsteken.
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Nainamadama

Periyaneelavanai:
Dit project is in het oosten van Sri
Lanka. Tot nu toe ondervindt deze
bouw nog geen hinder van de spanningen in het noorden en noordoosten.
Er worden 64 flatwoningen gebouwd
voor de tsunamislachtoffers. Zodra
deze bouw gereed is, worden er nog
Habaraduwa
een aantal van dergelijke woningen
bij gebouwd.
Vocational Training Centre Balapitiya:
Eind oktober heeft de oplevering van dit gebouw plaatsgevonden. Deze bouw is
niet vlekkeloos verlopen. Er waren veel problemen met het grondwater.

Uw contactpersoon voor het FHP:
Jacqueline Blokhuis

FHP Holland – Sri Lanka
Bezoekadres: Institutenweg 25
7521 PH Enschede
Postadres: Postbus 248
7500 AE Enschede
tel : 053 – 475 74 73
fax : 053 – 475 74 77
E-mail : info@fhpholland.nl
Site : www.fhpholland.nl

Huisconcert ten behoeve van project
Heart for Life FHP Sri Lanka

Girorekening : 55.83.116
Bankrekening : 49.61.89.905
ABN AMRO Enschede

Binnenkort vindt er voor de vierde keer bij de familie Langerak thuis een
concert plaats ten behoeve van het Heart for Life project op Sri Lanka.
Muzikanten, met een conservatoriumopleiding, geven geheel belangeloos hun
medewerking hieraan. Van dit concert wordt een CD gemaakt die besteld kan
worden bij de familie Langerak (tel.: 0174 540006) ten bedrage van € 12,50
(incl. verzendkosten). Uiteraard komt de opbrengst ten goede aan het Heart for
Life project. Het komende voorjaar bestaat het Heart for Life project 5 jaar.

FHP Sri Lanka
Pamunugama
tel./fax : 0094 – 11 22 36 779
telefoon Welkom Dorp
0094 – 31 22 99 785

Koersinformatie
In de maanden oktober, november en december zijn/worden de volgende bedragen in Rupees aan uw adoptiegezin of -bejaarde uitbetaald:
Een adoptiegezin voor € 15,- ontvangt een uitkering van Rps. 1.741,50
Een adoptiebejaarde voor € 7,50 ontvangt een uitkering van Rps. 870,75

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.

