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FAMILY HELP PROGRAMME
Opgericht 11 december 1984 door de heer Herman Steur

Adopteren van een project

Wordt u ook de symbolisch
eigenaar van een stukje
grond?

U zult zeggen wat betekent dat nu weer. Het is mogelijk om via het FHP
een project te adopteren. Wij doen een projectvoorstel en u verzorgt de
fondsenwerving.

Al heel veel mensen zijn de trotse eigenaar van een stukje grond in het
Een voorbeeld:

Welkom Dorp. Voor € 50,- per m2 kunt u dat ook worden. Dit geld komt

Bouw van een kleuterschool voor tsunami-slachtoffers en de arme

ten goede aan het onderhoud van het Welkom Dorp. Mocht u hier iets

kinderen van Polgahahena. De plaatselijke kerk van Polgahahena heeft

voor voelen dan verzoeken wij u vriendelijk om bij overmaking van het

bij het FHP om hulp gevraagd voor de bouw van een kleuterschool.

geld bij het betalingskenmerk “aankoop grond” te vermelden. Het eigen-

De kinderen die uit de getroffen gebieden afkomstig zijn kunnen op dit

domscertificaat wordt dan opgemaakt op Sri Lanka en vervolgens aan u

moment geen kleuteronderwijs volgen.

toegezonden. Bij dit certificaat zit eveneens een plattegrond waarop wordt
aangegeven waar uw stukje grond zich bevindt in het Welkom Dorp.
meer op pagina 2

Hemden Noordlease
Onlangs kregen we een telefoontje vanuit het hoge noorden. Een
medewerkster van Noordlease belde. De organisatie had gekozen voor
een nieuwe huisstijl met een nieuw logo en had voor hun personeel
nieuwe kleding aangeschaft. Men vroeg zich af of het FHP belang had bij
de kleding met het vorige logo. Zoals u op bijgaande foto kunt zien wordt
de kleding inmiddels gedragen door de mensen van de onderhoudsdienst
in het Welkom Dorp op Sri Lanka. Noordlease bedankt!
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Familie Langerak terug uit
Sri Lanka
Het Welkom Dorp
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Project Silvia
Kleuterschool met een bibliotheekfaciliteit
voor de bewoners van Janahithagama

Beste lezer,

vervolg van de voorpagina

Doneren aan
het FHP

In deze nieuwsbrief willen wij o.a. uw aandacht

Het verzoek is om een kleuterschool te

vragen voor het Welkom Dorp. De 300 in het

bouwen waar ongeveer 50 kinderen in de

Welkom Dorp wonende ouderen hebben het

leeftijd van 3 tot 6 jaar onderwijs kunnen

Uw giften blijven zeer gewenst.

recht om daar, indien zij dat wensen, de rest van

volgen. Deze kinderen worden voorbereid

U kunt bijdragen door:

hun leven te blijven. De kosten in het Welkom

op het basisonderwijs. Het is de bedoeling

Dorp worden echter steeds hoger en helaas is

dat naast de kinderen die het slachtoffer zijn

- het antwoordkaartje te gebruiken,

de laatste jaren een afname in donateurs steeds

van de tsunami ook de arme kinderen, die

- eigen overschrijvingskaart of via elektronisch

meer merkbaar. We zijn op zoek naar nieuwe

oorspronkelijk uit de Polgahahena gemeente

donateurs voor dit prachtige project.

komen, hier naar school kunnen. Dit zal ook
de integratie bevorderen. De kosten van de

bankieren,
- het verstrekken van een periodieke
automatische incasso.

Op zaterdag 29 maart is er voor de tweede keer
een landelijke donateursdag gehouden. Herman

bouw van deze school bedragen € 9.700,-.

Wilt u bij uw betaling uw relatienummer ver-

Steur was hierbij eveneens aanwezig. Verderop in

Een donateur van het FHP heeft zich hiervoor

melden en duidelijk aangeven waarvoor u uw

deze nieuwsbrief kunt u hierover meer lezen. O.a.

ingezet en heeft verschillende organisaties

gift wilt bestemmen. Ons rekening nummer is

is gesproken om het FHP meer bekendheid in de

aangeschreven en relaties benaderd. Met als

55 83 116 t.n.v. Fam. Help Programme.

markt te geven. Daarbij kwam o.a. als voorstel om

gevolg dat er op dit moment een bedrag van

een digitale nieuwsbrief te realiseren. Dit voorstel

€ 6.500,- binnen is. Alhoewel we nog niet

gaan we op korte termijn oppakken. U krijgt

het volledige bedrag hebben, zijn we toch

hiermee de gelegenheid om uw directe vrienden

met de bouw begonnen en hopen we dat we

of familie op de hoogte te brengen van het FHP,

zo spoedig mogelijk het volledige bedrag bij

waarover zij u waarschijnlijk al een aantal keren

elkaar hebben.

hebben horen praten. Het geeft voor ons als FHP
minimale extra kosten en met uw hulp kunnen wij
een dubbel (lezers-) bestand realiseren.
Indien u een digitale nieuwsbrief wilt ontvangen

Familie Langerak
terug uit Sri Lanka

dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons
bureau in Enschede (telefoon 053 475 74 73 /

Gerard en Tiny Langerak hebben voor de

info@fhpholland.nl) kenbaar te maken.

7e keer een bezoek gebracht aan Sri Lanka.
Gedurende hun verblijf bezoeken ze o.a.

Het FHP is nog springlevend en wij zullen met

adoptiegezinnen en projecten van het FHP.

zeven maanden zijn gehaald en dat ze toen

elkaar hard aan de slag moeten om dit ook zo

Vorig jaar kwam er vanuit het FHP de vraag

ongeveer 1200 gram wogen. Ze zijn nu ruim

te houden! Wij rekenen daarbij op u.

om hulp voor kinderen van een school in

een jaar oud en de familie Langerak heeft met

Ja-Ela. De ouders van die kinderen konden

eigen ogen gezien dat ze kerngezond zijn en

Met vriendelijke groet,

namelijk geen schoenen kopen, daar was

dat het gezin het goed doet.

Namens het bestuur van Nederland,

geen geld voor waardoor ze overwogen om

Hugo Twigt, voorzitter.

dan hun kinderen maar niet meer naar school

Bij de overhandiging van de sleutels aan

te laten gaan. Omdat het volgen van onder-

bewoners van 24 woningen in Kahawa waren

wijs heel erg belangrijk is heeft Tiny tijdens de

zij ook aanwezig. Deze huizen zijn gebouwd

kerstmarkt in De Lier hiervoor geld ingezameld.

voor de slachtoffers van de tsunami. Omdat

Het was dan ook een groot feest toen zij de

nog vele arme mensen op Sri Lanka koken

schoenen en schooltassen, die zij uiteraard op

op een houten vuurtje en deze woningen

Sri Lanka hebben gekocht, konden uitdelen

dubbellaags zijn, was er een zorg dat er on-

aan de kinderen. Ook hebben ze de vierling

verantwoord zou worden gestookt. Om dit te

bezocht, die zij samen met nog een donateur

voorkomen werd aan alle bewoners gaskokers

maandelijks, via het FHP, financieel ondersteu-

verstrekt en naast de gaskokers ook nog eens

nen. De moeder vertelde dat de kinderen met

zes stoelen per gezin.

FHP website

Neerlandsvlak

Voor informatie en nieuws over het FHP kunt u

Wij bedanken ontwerpburo Neerlandsvlak voor

ook onze website bekijken.

de opmaak van onze nieuwsbrieven.

www.fhpholland.nl

Koersinformatie

Het Welkom Dorp

OPROEP

In de maanden april, mei, juni zijn/worden

Voor de ouderen die dakloos zijn, of geen goed

de volgende bedragen in Rupees aan uw

onderdak meer kunnen vinden binnen de kring

Om u als donateur beter, sneller en zonder

adoptiegezin of -bejaarde uitbetaald:

van hun familie of kennissen heeft het FHP in

kosten zo goed mogelijk en zo adequaat

1996 het zogeheten Welkom Dorp ontwikkeld

mogelijk te kunnen informeren zouden we

Een adoptiegezin voor € 16,50 ontvangt

en gebouwd. Het dorp bestaat uit 83 cottage-

het prettig vinden om over uw e-mailadres te

een uitkering van Rps. 2.376,00.

achtige huisjes, eetzaal, multireligieus gebouw,

beschikken. Wij zullen dit adres alleen gebruiken

Een adoptiebejaarde voor € 8,25 ontvangt

ziekenhuis, zusterhuis, ontvangstruimte, kantoor,

voor communicatie met u over het FHP. En wij

een uitkering van Rps. 1.188,00.

3 bungalowachtige leefgelegenheden en

geven geen e-mailadressen door aan derden. stuur

infrastructurele voorzieningen inclusief water en

s.v.p. een e-mail naar: info@fhpholland.nl

elektriciteit. Door de jaren heen zijn hier nog

Het FHP is meer
dan ooit nodig

een onderhoudswerkplaats, geriatrie/dementiekliniek en tandarts (ook toegankelijk voor niet-

waardoor continuering van het Welkom Dorp

inwoners) aan toegevoegd.

steeds meer aanspraak maakt op de reserves.

Na het succes van vorig jaar werd er weer

De 300 in het Welkom Dorp wonende ouderen

Met name de bewoners die in het dementia-

een donateursdag georganiseerd. Dit keer

hebben het recht om daar, als zij dat wensen,

huis verblijven, hebben extra zorg en aandacht

was ook Herman Steur, oprichter van het FHP,

voor de rest van hun leven te blijven. Hen wordt

nodig. De kosten liggen daar dan ook hoger. Er

aanwezig en meer dan 90 donateurs waren

onderdak, voedsel en zorg geboden. Het Welkom

bestaat al de mogelijkheid om een bewoner

naar Amersfoort gekomen om deze dag bij

Dorp is een doorlopend project van het FHP dat

te adopteren voor € 33,00 per maand. Nu

te wonen. Nadat Herman Steur wat vertelde

hulp biedt aan de allerarmsten op Sri Lanka. Het

bieden wij u ook de mogelijkheid om één van

over het ontstaan van het FHP kreeg Fons

Dorp is zo succesvol dat de bewoners steeds

deze bewoners te adopteren voor een bedrag

Catau, directeur uitvoerend bureau, het woord.

ouder worden en daardoor de zorgzwaarte

van € 50,- per maand. Of u wordt voor

Voor Sri Lanka is het afgelopen jaar een roerig

steeds hoger. De vraag welk niveau van zorg

€ 13,75 per maand “Vriend van het Welkom

jaar geweest. De strijd in het noorden en

verleend moet worden, heeft onze aandacht.

Dorp”. Komt steun op maandelijkse basis

oosten – burgeroorlog – is in alle hevigheid

Gekozen wordt voor een niveau van zorg dat

niet uit, maar wilt u toch het Welkom Dorp

toegenomen. Hierdoor is het toerisme behoor-

past binnen de Sri Lankaanse maatschappij.

steunen, dan kunt u voor € 50,- symbolisch

lijk afgenomen. Voor de arme bevolking op Sri

We zijn hierover ook in gesprek met partijen

eigenaar worden van één vierkante meter.

Lanka is dit zeker geen goede zaak. Het FHP

die ons daarbij kunnen ondersteunen.

U ontvangt hiervan een certificaat. Maar
natuurlijk zijn giften, speciaal bestemd voor

is dan ook meer dan ooit nodig. Er werd o.a.
aandacht besteed aan de ontwikkelingen van

Mede door de inflatie en de toename van de

en in het Welkom Dorp, adopties, projecten.

zorgzwaarte zijn de kosten in het Welkom Dorp

Gekeken is naar de toekomst waarbij aan-

steeds hoger geworden. Helaas is de laatste

Kortom voldoende mogelijkheden om deze

dacht werd geschonken aan microkredieten.

jaren een afname in donateurs merkbaar

fantastische plek in stand te houden.

het Welkom Dorp, ook zeer welkom.

Microkrediet is een moderne vorm van
armoedebestrijding en wordt verleend aan
kansarme mensen die geld nodig hebben om een

Kantoormeubilair

bedrijfje te starten. Met het microkrediet kunnen ze
materiaal en machines aanschaffen. En als het bedrijf

Op 14 april jl. is woningcorporatie De Woonplaats

zorgt ervoor dat het meubilair vanuit Enschede

loopt kunnen ze het krediet weer terugbetalen.

in Enschede verhuisd naar een ander pand. Daar

terecht komt in de haven van Rotterdam. We zijn

Het microkrediet is zo een middel om mensen

De Woonplaats ook het FHP faciliteert zijn wij

Kuehne en Nagel N.V., Hakvoort Horeca B.V. en

te helpen op weg naar zelfstandigheid. Ook

meeverhuisd. Als u ons dus nu wilt bezoeken

Transportcentrale Rotterdam B.V. uiteraard zeer

kwamen de speerpunten van het beleidsplan

dan niet meer aan de Institutenweg maar aan

dankbaar hiervoor.

2008-2012 aan de orde,met o.a. meer aandacht

de Wethouder Beversstraat 175 te Enschede.

aan de zorg in het Welkom Dorp. Vervolgens

Het is een prachtig nieuw gebouw en het FHP

werd aan de hand van een aantal stellingen

kantoor is gevestigd op de 7e verdieping. Nieuw

gediscussieerd. Allerlei suggesties werden er

gebouw, nieuw meubilar. Maar wat doen we

gedaan om meer landelijke bekendheid te

dan met het vorige meubiliar? Een gedeelte

krijgen. Uit alles bleek dat het FHP springlevend

daarvan gaat naar Sri Lanka en is bestemd voor

is en de komende tijd hard aan de slag zal

o.a. ons kantoor in Pamunugama. Kuehne en

gaan om e.e.a. te kunnen realiseren. Het

Nagel sponsort het transport van de keuken,

volledige verslag kunt u lezen op onze website:

welke beschikbaar is gesteld door Hakvoort

www.fhpholland.nl. Of indien u wenst kunnen

Horeca BV en bestemd voor het Welkom Dorp.

we u het verslag toesturen.

In deze container wordt ruimte gemaakt voor het
kantoormeubilair. Transportcentrale Rotterdam B.V.

Project Silvia
Het dorpje Janahithagama, gelegen in de

krijgen en dat de oudere kinderen dan ’s

noordwestelijke provincie op Sri Lanka, is erg

middags hier hun huiswerk kunnen maken

arm en afgelegen. Een aantal inwoners werken

en eventueel extra lessen kunnen volgen.

op het land maar de meeste mensen daar zijn

Eén van onze donateurs heeft op dit verzoek

op zoek naar werk. De bewoners van dit dorpje

ingespeeld en het benodigde bedrag voor

leven onder erbarmelijke omstandigheden. In

dit project beschikbaar gesteld. De bouw is

totaal wonen er 95 gezinnen. Vanwege de

inmiddels begonnen en de bewoners van

armoede van deze gezinnen kunnen heel veel

Janahithagama helpen met veel plezier mee.

mensen hun kinderen geen onderwijs laten

Uiteraard zijn de bewoners en alle kinderen

volgen. Er zijn twee overheidsscholen maar

de donateur zeer dankbaar voor het feit dat

die zijn heel ver weg en de kinderen die wel

door het realiseren van de kleuterschool een

naar school gaan, moeten deze afstanden per

grote wens uitkomt.

Bestuur van het FHP
Dhr. H. Twigt, voorzitter
(directeur Dutchpack International)
Dhr. W.C. Roke, secretaris
(data security officer)
Dhr. J. Immink, penningmeester
(adviseur zorg)
Mevr. Drs. M. Koop, bestuurslid
(gedeputeerde)
Uw contactpersoon voor het FHP:
Jacqueline Blokhuis

voet afleggen. Kinderen die kleuteronderwijs
zouden moeten volgen kunnen dit niet omdat
er geen kleuterschool in de omgeving is. De
arme gezinnen van dit dorpje willen erg graag
dat hun kleintjes de mogelijkheid krijgen om

Jacqueline Blokhuis

kleuteronderwijs te volgen en willen het ook
voor de oudere kinderen mogelijk maken

Nieuwsbrief

om te studeren in de bibliotheek. Ze hebben
een verzoek gericht aan het FHP om een
kleuterschool voor hen te bouwen met een
bibliotheekfaciliteit. Het is dan de bedoeling

Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief,
Bouw van een kleuterschool/bibliotheek in Janahithagama

dat de kleintjes ’s morgens kleuteronderwijs

met als doel u als donateur te informeren over
de activiteiten van het Family Help Programme.
Wilt u voortaan de nieuwsbrief digitaal toegezonden hebben, of het toezenden van deze

Prins Willem
Alexanderschool
loopt voor
Sri Lanka
Al een aantal jaren ondersteunt de Prins
Willem Alexanderschool uit De Lier een gezin
op Sri Lanka. Dit gezin heeft heel hard deze
financiële ondersteuning nodig. Het gezin

een sponsorloop georganiseerd. Alle kinderen
van de school hebben hier aan meegedaan.
Uiteindelijk hebben ze een bedrag van € 2.500,ingezameld. De kosten van de bouw van het
huisje bedragen echter € 5.000,-. De Prins

nieuwsbrief niet op prijs stellen laat u ons dit
dan even weten.
(telefoon: 053 - 475 74 73 of per mail:
info@fhpholland.nl)

Willem Alexander school heeft nog allerlei
andere activiteiten bedacht om het totaal
bedrag van € 5.000,- bij elkaar te krijgen.
Misschien ook een leuk idee voor andere
scholen. We zullen u op de hoogte houden
van de stand van zaken.

Voorlichting over het FHP
Het FHP verzorgt graag een voorlichtingsmiddag of -avond voor u. Zo’n middag of avond
bestaat uit een inleiding over Sri lanka, haar

woont in een huisje dat steunt op dikke

cultuur en bevolking, gevolgd door een film.

takken en gemaakt is van gevonden spullen

Deze film vertoont u prachtige beelden van

zoals: golfplaten, oude kartonnen platen,

Sri Lanka en geeft een goede indruk van de

verrotte planken en dozen. Bij mooi weer

projecten die onze stichting er realiseert en

kunnen ze niet schuilen tegen de hitte en

de adopties die gesteund worden. Buiten een

bij slecht weer staat het huisje onder water.

reiskostenvergoeding zijn aan deze voor-

Om geld in te zamelen voor de bouw van

lichting geen kosten verbonden. Wanneer u

een beter huisje voor dit gezin met een

hiervoor belangstelling heeft kunt u contact

woonkamer, 2 slaapkamers en een toilet

opnemen met Jacqueline Blokhuis:

heeft groep 8 van bovengenoemde school

telefoon: 053 - 475 74 73, info@fhpholland.nl

FHP Holland - Sri Lanka
Bezoekadres:
Postadres:
Weth.Beversstraat 175 Postbus 248
7543 BK
7500 AE
Enschede
Enschede

t: 053 475 74 73
f : 053 475 74 77
e: info@fhpholland.nl
i: www.fhpholland.nl

Giro: 55.83.116
Bank: 49.61.89.905
ABN AMRO Enschede

FHP Sri Lanka
Pamunugama
t+f: 0094 11 22 36 779
‘Welkom Dorp’:
t: 0094 31 22 99 785

Gedrukt in Sri Lanka door:

