Verslag DONATEURSDAG gehouden op zaterdag 10 februari 2007.
Zaterdag 10 februari jl. werd voor het eerst door FHP een donateursdag georganiseerd in het
wooncomplex De Waaier te Amersfoort. Vanaf half tien verwelkomt het bestuur en het
uitvoerend bureau ruim 50 donateurs, die zich voor deze dag hadden aangemeld.
Tijdens het eerste gedeelte van de morgen worden twee presentaties gegeven. De eerste
presentatie wordt verzorgd door Fons Catau in zijn hoedanigheid als directeur van het
uitvoerend bureau. De tweede presentatie wordt verzorgd door Alice Vossebeld, financieel
medewerker FHP, en Jacqueline Blokhuis, projectcoördinator FHP. Zij vertellen over de inhoud
van hun dagelijkse werkzaamheden.
De aanwezigen worden verwelkomd door de heer Gijp van Soest, voorzitter van het FHP
Holland. Er volgt een korte voorstelronde van het bestuur en Gijp licht het verder programma
voor de dag toe .
Allereerst blikt Fons even terug naar hoe het allemaal is begonnen en informeert hij de
donateurs over de structuur van FHP: Bestuur FHP Sri Lanka en Bestuur FHP Holland. Het
uitvoerend bureau van FHP wordt volledig gefaciliteerd door De Woonplaats, de beide
medewerkers van het uitvoerend bureau staan op de Pay-roll van De Woonplaats en zijn
gedetacheerd naar het FHP.

Met betrekking tot de toekomst en ambitie van FHP richten we ons op:
 bestrijding van de armoede en vergroten van kansen,
 oplossen directe “noodsituaties”,
 bevorderen en versterken van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid,
 continuïteit voor bestaande projecten en waar mogelijk versterken.
Een belangrijk onderdeel van het FHP is het Welkom Dorp. Het Welkom Dorp ontwikkelt zich
steeds meer van een woondorp, wat het was toen Herman Steur ruim 10 jaar geleden het dorp
opende, naar een zorgdorp. Niet alleen de zorg in het dorp zal versterkt moeten worden, maar
ook op de kwaliteit van de zorg zal gelet moeten worden. Om deze extra zorg te kunnen blijven
betalen moeten nieuwe donateurs worden geworven. Belangrijk is dat het personeel de
bewoners steeds meer als hun klanten moeten gaan zien en behandelen. Ook ten aanzien van
het onderhoud van het Welkom Dorp moet de kwaliteit van de gebouwen gewaarborgd blijven.
Z.i. is het Welkom Dorp nu klaar en zullen er geen extra gebouwen meer bijgebouwd worden.
Het adoptieprogramma zal worden voortgezet, maar dient wel verbeterd te worden met name
ten aanzien van een betere controle op de adopties. Ook zal de leeftijdsgrens worden
gewijzigd, waarbij een belangrijk aspect is en blijft het volgen van onderwijs van de kinderen

Voor een gezin waar kinderen onderwijs volgen is de financiële ondersteuning zeer belangrijk.
Sri Lanka kent geen leerplicht maar wel een leerrecht, dus het is belangrijk na te gaan of er
inderdaad onderwijs wordt gevolgd.
Naast adopties is het ook belangrijk om te kiezen voor microcredit waardoor zelfstandigheid en
zelfredzaamheid worden vergroot. In het kader van het 10-jarig jubileum van het Welkom Dorp
hebben 25 adoptie gezinnen een naaimachine gekregen.
Ook ten aanzien van de projecten wil FHP de bestaande lijn voortzetten. Belangrijk daarbij is
wel een zorgvuldige evaluatie over in hoeverre het project werkelijk leidt tot versterking van de
gemeenschap. Ook moet er meer aandacht besteed worden aan de nazorg. Om de projecten te
verwezenlijken zal nog meer gedaan moeten worden aan fondsenwerving. Soms moet een
organisatie erkennen dat een project mislukt is. Als voorbeeld wordt gegeven het weeshuis in
Hikkaduwa. Het nieuwe gebouw kan aan 50 jongens huisvesting bieden. Jammer genoeg
maken er op dit moment slechts 10 jongens hiervan gebruik.
In het kader van het 25-jarig jubileum FHP Sri Lanka is gestart met het bouwen van 25 huizen
voor 25 adoptiegezinnen. Het is van groot belang om e.e.a. te toetsen aan de doelstelling van
het FHP.
Ten aanzien van de tsunamiprojecten heeft FHP in eerste instantie directe noodhulp verleend.
Boten en netten werden verstrekt aan vissers zodat zij weer aan de slag konden gaan. In
samenwerking met het SHO, Aedes/De Woonplaats zijn en worden er voor de slachtoffers
woningen gebouwd. Fons merkt hierbij wel op dat dit tijdelijke projecten betreffen en dus geen
structurele activiteit is.
Samenvattend wil het FHP:
 een stabiele organisatie blijven met beperkte groei
 zijn bestaande kring donateurs behouden
 nieuwe donateurs werven
Vraag daarbij is: Wat kunnen de donateurs daarbij voor ons betekenen.
Vervolgens vertelt Jacqueline Blokhuis iets over haar werkzaamheden als project coördinator.
Bij haar kunt u terecht voor al uw vragen, opmerkingen, suggesties. Zij verzorgt o.a. de adopties
en heeft daarover veelvuldig contact met Sri Lanka. Alice Vossebeld is financieel administrateur
en haar werkzaamheden bestaan o.a. uit verwerking van de maandelijkse vorderingen op
donateurs, jaarplan en begroting, financiële (jaar)overzichten e.d.

Na de presentaties worden er vier groepen gevormd onder leiding van een bestuurslid en
krijgen zij de gelegenheid om drie kwartier te discussiëren aan de hand van twee stellingen. De
stellingen luiden als volgt:
1) Wij moeten onze activiteiten sterker richten op het versterken van de zelfstandigheid en
zelfredzaamheid van de armen in Sri Lanka. Dit zonder de verworvenheden van het
FHP tot op heden ter discussie te stellen.
2) Het bestuur moet zich er op richten donateurs die dat wensen veel actiever bij het werk
van Het FHP te betrekken. Een donateursdag als deze moet er elk jaar komen.
Plenair wordt het besprokene samengevat.
Ten aanzien van:
1) Wij moeten onze activiteiten sterker richten op het versterken van de zelfstandigheid
en zelfredzaamheid van de armen in Sri Lanka. Dit zonder de verworvenheden van het
FHP tot op heden ter discussie te stellen.
Uit de discussie kwamen de volgende suggesties naar voren:





















Directe nood ledigen
Facilitaire voorzieningen op langere termijn
Donateurs willen vaak direct en spontaan helpen, laat dit via een organisatie “lopen” in
verband met controle
Zelfredzaamheid dorp - micro credit
Rekening houden met bestaande culturen
FHP moet controle en grip houden op beschikbaar gestelde materialen en gelden
Uitgangssituatie leeftijd 21 jaar blijft bestaan, uitzonderingen zijn mogelijk
Voor het kind 21 jaar wordt moet er aandacht zijn voor begeleiding van het gezin
Het gezin moet zich verantwoordelijk voelen. Dit geldt ook voor projecten
(naaimachines).
Meer en betere controles uitvoeren door FHP Sri Lanka (daarvoor ook
randvoorwaarden creëren)
Balans houden t.b.v. kosten/baten
Er genoegen mee nemen dat niet alles controleerbaar is
Perspectief: werk? Moeilijk om dit aan te geven
Volmondig ja tegen microcredit. Zelfredzaamheid: hengel geven en geen vis.
Als FHP niet alleen, maar daarin samenwerken met andere kleine organisaties.
Bestuur Holland moet kijken hoe e.e.a. realiseerbaar zou kunnen zijn.
De vragen moeten komen van onze adoptiegezinnen.
Scholing zeer belangrijk
Meer maatwerk in de adopties
Op de hoogte houden van de donateurs

Ten aanzien van:
2) Het bestuur moet zich er op richten donateurs die dat wensen veel actiever bij het werk
van het FHP te betrekken. Een donateursdag als deze moet er elk jaar komen.
Uit de discussie kwamen de volgende suggesties naar voren:









We moeten naar een groter betrokkenheid en inzet van vrijwilligers
Elk jaar donateurs benaderen voor speciale dag
Alle donateurs uitnodigen
Donateurs meer betrekken
Gebruik maken van donateurs bij voorlichting
Concreet/goed voorlichtingsmateriaal (resultaat metingen)
Donateurs gebruiken bij formele en informele contacten
Voorlichting ROC’s, stages

Alle groepen geven bij stelling 2 aan dat ze graag actief betrokken willen worden bij het FHP,
maar dat moet worden aangegeven hoe.
Na de lunch bedankt Fons Catau de aanwezigen voor hun inbreng. Het is een zeer inspirerende
dag geweest. De punten die naar voren zijn gekomen zullen door het bestuur worden opgepakt
en daar waar nodig nader worden uitgewerkt. Tevens wordt afgesproken dat de aanwezigen op
korte termijn een verslag van deze dag ontvangen.
Vervolgens nodigt Fons de voorzitter uit om even naar voren te komen. Een van de aanwezige
donateurs, de heer Franke, overhandigt de voorzitter een cheque van € 1.350,00 ten behoeve
van het project Heart for Life. Daarna vertelt Tiny Langerak, die zeer betrokken is bij dit project,
hier iets over. Vervolgens worden de beide mensen door de voorzitter bedankt. Hij sluit deze
dag af met de belofte volgend jaar weer een donateursdag te organiseren.

