Verslag donateursdag FHP gehouden op 29 maart 2008.
Op zaterdag 29 maart jl. werd er voor de tweede keer een donateursdag georganiseerd.
Meer dan 90 donateurs zijn naar het complex De Waaier te Amersfoort gekomen om
deze dag bij te wonen.
De voorzitter, Hugo Twigt, verwelkomt de aanwezigen. In het bijzonder wordt Herman
Steur, oprichter van het FHP, verwelkomd. Het toeval wil dat hij in Nederland is en wij
hem voor deze dag hebben uitgenodigd. Dat hij op deze uitnodiging is ingegaan vinden
we natuurlijk fantastisch.
Vervolgens vertelt Hugo Twigt dat hij per januari jl. de functie als voorzitter, van Gijp van
Soest, heeft overgenomen. Eveneens hebben de heren Pomerantz en Hettiarachchi hun
bestuursfunctie per januari jl. neergelegd. Nogmaals dankt hij de drie heren voor hun
inzet voor het FHP.
Dan geeft Hugo Twigt het woord aan Herman Steur.
Herman Steur vertelt over het oprichten van het Family Help Programme Sri Lanka
in 1980. Dat hij in 1979 naar Sri Lanka ging, voor zaken, hij wilde er een garnalenpellerij
opzetten. Uiteindelijk heeft dit geen doorgang gevonden omdat de toelevering van
stroom een té onzekere factor bleek. De ommezwaai in zijn leven vond plaats op het
moment dat hij in contact kwam met een arme weduwe die geen geld had om de
begrafenis van haar man, een visser die verdronken was tijdens de uitoefening van zijn
beroep, te betalen. En dan te weten dat dit slechts 30,- kostte. Dit veroorzaakte bij de
heer Steur een complete ommekeer: hij vestigde zich definitief op Sri Lanka en richtte
daar in 1980 het Family Help Programme Sri Lanka op. In slechts korte tijd trof hij
voorzieningen voor alleenstaande ouderen en later kwamen daar de vaderloze gezinnen
nog bij. In 1984 was de organisatie zo uitgebreid dat er in Nederland een
ondersteunende parallelle stichting werd opgezet bekend onder de naam Family Help
Programme Holland Sri Lanka .

Op 30 juli 1996 is het meest bijzondere project van het FHP officieel geopend: het
Welkom Dorp. Het Welkom Dorp is speciaal opgezet voor dakloze ouderen die letterlijk
van de straat zijn gehaald en dringend medische zorg nodig hebben.
In dit dorp is een dementiahuis, een tandartsenpraktijk, een revalidatiecentrum, een
ziekenhuisje. De huisjes hebben het uiterlijk van een Noord-Hollands stadje,
Monnickendam.
Hij vertelt dat het Welkom Dorp er bijzonder mooi bij ligt: de bestrating is bijna voltooid,
de huisjes zijn allemaal opgeknapt. Hij nodigt de aanwezigen dan ook graag uit om zelf
eens een kijkje te komen nemen.
Vervolgens krijgt Fons Catau, directeur uitvoerend bureau, het woord.
Hij heeft een power point presentatie voorbereid maar omdat deze niet door alle
aanwezigen kan worden bekeken wordt besloten deze achterwege te laten. Afgesproken
wordt dat Fons zijn verhaal doet en dat de mensen de presentatie t.z.t. thuis ontvangen.

Hij vertelt dat het afgelopen jaar een roerig jaar is geweest voor Sri Lanka. De strijd in
het Noorden en Oosten burgeroorlog is in alle hevigheid toegenomen. Hierdoor is het
toerisme behoorlijk afgenomen. Voor de arme bevolking op Sri Lanka is dit zeker geen
goede zaak is. Het FHP is dan ook meer dan ooit nodig.
Welkom Dorp:
Als we kijken naar het Welkom Dorp, dan zien we dat de renovatie van de huisjes bijna is
voltooid. Het onderhoud is en blijft een belangrijk aandachtspunt.
Het dementiahuis en de tandartsenpraktijk voldoen aan hun functie. Het ziekenhuis is
inmiddels gerenoveerd en staat er weer prachtig bij. Het klooster, de drie bungalows en
het invalide huis volgen nog. De bestrating is nu bijna voltooid.

Het volgende project is de keuken in het Welkom Dorp. Deze moet gerenoveerd worden
en bijna alle apparaten moeten worden vernieuwd.
In de december nieuwsbrief hebben we hier aandacht aan geschonken. Inmiddels heeft
Hakvoort Horeca BV aangeboden om de apparatuur te sponsoren en ervoor te zorgen dat
e.e.a. op de plek van bestemming terecht komt. Dit is een geweldig gebaar waar we zeer
dankbaar voor zijn.
Wat ons wel zorgen baart is het feit dat de ondersteuning van de in het Welkom Dorp
wonende ouderen behoorlijk achter blijft. Uitbreiding van donateurs zou dan ook zeer
welkom zijn.
Adopties:
Deze zijn in 2007 vrijwel gelijk gebleven. Eind 2007 waren er 2467 adopties.
Opgemerkt wordt dat de controle op de adopties een belangrijk punt van aandacht is en
blijft. Ook wordt er bij adoptiegezinnen extra gewezen op de belangrijkheid van het
volgen van onderwijs van hun kinderen.
Projecten:
Hier zal nog meer dan voorheen de aandacht worden gevestigd op zelfredzaamheid,
zelfstandigheid.
Tsunami projecten:
Het FHP heeft een bedrag van ruim 2,1 miljoen Euro s geworven.
Op dit moment zijn er 180 huizen gerealiseerd en nog ruim 100 in aanbouw.
Het is wel de bedoeling dat in 2008 deze projecten aflopen.
Samenwerking FHP Sri Lanka en FHP Holland:
In december 2007 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend tussen FHP
Sri Lanka en FHP Holland.
Ook is er voor het eerst een gemeenschappelijk beleidsplan 2008-2012 opgesteld.
FHP en De Woonplaats:
Voor deze samenwerking is eveneens een nieuwe overeenkomst getekend. De
Woonplaats heeft toegezegd de komende jaren het FHP te blijven ondersteunen.
Toekomst:
Naar de toekomst kijkend vertelt Fons dat er binnen het FHP wordt nagedacht over
het verstrekken van microkredieten. Microkrediet is een moderne vorm van
armoedebestrijding en wordt verleend aan kansarme mensen die graag een bedrijfje
willen starten en hiervoor materiaal en machines willen aanschaffen. In
ontwikkelingslanden is een eigen bedrijf vaak de enige mogelijkheid op een inkomen.
Microkrediet is een middel om mensen te helpen op weg naar zelfstandigheid. Dit is een
uitdagende zaak en getracht wordt om aansluiting te vinden bij andere organisaties, die
hier al enige ervaring mee hebben.
We zijn, destijds in het kader van het jubileumproject, al begonnen met een kleinschalig
project door 25 naaimachines te schenken aan 25 adoptiegezinnen. Zorg dat ze er wat
mee doen maak de mensen zelfstandig. We denken dus echt aan kleinschalige projecten.
Op dit moment wordt achter de schermen druk overleg gevoerd om te kijken naar
mogelijkheden voor het opzetten van een fietsenfabriek.
Vervolgens wordt er gepauzeerd.

Tijdens de pauze prijst een trouwe donateur haar waren aan bij de aanwezigen.
Spulletjes die ze gekocht heeft op Sri Lanka en waarvan de opbrengst uiteraard ten
goede komt aan het FHP.

Na de pauze vertelt Fons iets over het beleidsplan 2008/2012.
Voor het eerst hebben we een geïntegreerd beleidsplan 2008-2012.
Altijd gezegd FHP Sri Lanka jullie moeten het doen wij, FHP Holland, proberen het waar
te maken, zorgen dat de gelden er voor komen.
De samenwerking tussen FHP Sri Lanka en FHP Holland-Sri Lanka verloopt prima en er is
veelvuldig contact.
Speerpunten in het beleidsplan voor FHP Sri Lanka zijn:
Het Welkom Dorp:
meer aandacht aan de zorg besteden. Het niveau van de zorg moet echter wel
aansluiten bij het niveau van Sri Lanka;
adopties;
projecten;
microkredieten.
Speerpunten voor FHP Holland zijn:
Bereik en communicatie;
Financiën.
Vervolgens gaan we over tot het behandelen van de stellingen.

Stelling I:
Donateurs kunnen meer betrokken worden bij het FHP door:
Mogelijkheden projecten te adopteren en hier zelf geld voor te werven;
Lokale activiteiten organiseren, waarbij eventueel bestuur, uitvoerend
bureau betrokken worden;
Optimaal gebruik maken van de nieuwsbrieven;
Suggesties
Fons geeft aan dat we bij het verkrijgen van nieuwe donateurs de hulp van de hier
aanwezigen goed kunnen gebruiken.
We wensen niet een hele grote organisatie te worden maar we willen toch nog wel
groeien.
Bent u bereid om lokaal wat te gaan doen voor het FHP? Met of zonder ondersteuning
van bestuur/uitvoerend bureau?
Verschillende donateurs geven aan dat ze hiertoe graag bereid zijn. Sommigen zeggen
dat ze dit al doen.
Ook willen donateurs graag zien dat het FHP meer landelijke bekendheid krijgt. Vaker op
TV. Misschien eens denken om een BN-er ambassadeur van het FHP te maken.
De jeugd enthousiasmeren door het houden van presentaties op middelbare scholen;
sportverenigingen. Een donateur houdt een vurig pleidooi om scholen te benaderen voor
het aangaan van een adoptie. Ideeën aandragen voor b.v. sponsorloop e.d.
Ideeën als de jeugd een reisje laten maken naar Sri Lanka om daar met het werk van het
FHP kennis te laten maken. Let wel: prijsaspect; momenteel negatief reisadvies.
Fons geeft aan dat we op lokaal niveau ook bepaalde zaken kunnen organiseren naar dat
we daar voor een bepaalde ingang (netwerk) nodig hebben.
Suggesties:
deelnemen aan (vak)beurzen. Waarbij wordt opgemerkt dat uit ervaring blijkt dat
de kosten niet opwegen tegen de baten;
reisorganisaties aanschrijven en attenderen op FHP breng een bezoek aan het
Nederlandse Welkom Dorp;
iedereen in de zaal zorgt er voor dat er in ieder geval 1 donateur voor het FHP
erbij komt. Dit zou een oproep kunnen zijn voor al onze donateurs;
website veel meer promoten;
mogelijkheid om de nieuwsbrief digitaal aan te leveren.
Na afloop van de donateursdag ontvangen de aanwezigen een evaluatieformulier waarop
ze e.e.a. kunnen invullen.
Stelling II:
De komende jaren zal het FHP meer dan voorheen nadruk leggen op zelfstandig
werken met microkredieten om hiermee een bredere groep van donateurs aan
te trekken en het FHP meer zichtbaar te maken in de markt.
Wat de microkredieten betreft en wat hierover al eerder is gezegd zijn de aanwezigen het
eens met deze insteek en geven aan hier vooral mee door te gaan.
Fons merkt op dat op de Sri Lankaanse markt de Rabobank hierin al zeer actief is.
Na afloop van het behandelen van de stellingen sluit de voorzitter deze bijeenkomst. Hij
dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en geeft aan dat uit alles blijkt dat het FHP
springlevend is en dat het FHP de komende tijd hard aan de slag zal gaan om het een en
ander te kunnen realiseren.
Via de nieuwsbrief, de website zullen de donateurs hierover op de hoogte worden
gehouden.

N.B.: In bijlage treft u eveneens de presentatie aan van Fons Catau

