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Huiseigenaar met een warm hart

Opbrengst vakantiehuis
naar het goede doel
De heer Grootscholten is gepensioneerd en woont samen met zijn vrouw in een villa aan de Spaanse
Costa Blanca. De benedenverdieping verhuren ze aan vakantiegangers van Belvilla. Een mooi bestaan,
zou je zeggen. Maar voor de familie Grootscholten geeft het pas voldoening, wanneer ze er anderen
ook een goed bestaan mee kunnen geven. Om deze reden gaat een groot deel van de opbrengst naar
het Family Help Program in Sri Lanka. Deze organisatie zet zich in om de allerarmsten in de Sri Lankaanse
maatschappij te ondersteunen en hun leefomstandigheden te verbeteren.

Tekst | Catharina Abrahamse
Sponsoring van goede doelen liep altijd al
als een rode draad door het leven van de
Westlandse Grootscholten. In Nederland
was hij sportleraar en exploiteerde o.a. een
judoschool en een tennisschool. De
judojeugd kreeg in groepsverband naast
judoles tevens een Fosterparentskind, waar
ze briefcontact mee onderhielden. Ook
organiseerde hij jaarlijks tennisreizen,
-toernooien en -weekenden naar het
buitenland waarbij een deel van de
opbrengst werd gebruikt om bijvoorbeeld
de bevolking van Bosnië te steunen. “Op
een bepaald moment kwam ik in aanraking
met het Family Help Program. Oprichter
Herman Steur komt uit Monnickendam,
waar ik in de buurt op een kostschool heb
gezeten. Ik voelde dat ik een link met hem
had,” aldus Grootscholten. Begin 1997 ging
hij naar Sri Lanka om Herman Steur
persoonlijk te ontmoeten.
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Casa Maria-Jan
Het FHP project spreekt Grootscholten aan
en hij wil graag helpen. “Ineens ging alles
snel. Ik sprak toevallig met Herman over
mijn wens om een huisje te bezitten in
Spanje. Van alle tennisreizen die ik organiseerde, spraken die naar Spanje me het
meeste aan. Via Herman ontmoette ik
iemand die zijn huis aan de Middellandse
zeekust, 20 kilometer ten noordoosten van
Alicante, wilde verkopen. Het toeval wilde
dat ik net een aanbod kreeg om de
tennisschool te verkopen en een maand
later ging ik met mijn vrouw en twee
honden naar Spanje om het huis te
bekijken. Om een lang verhaal kort te
maken: we zijn nooit meer weggegaan! Het
was alleen te klein dus besloten we om een
nieuw huis te bouwen. Begin 2000 was Casa
Maria-Jan klaar en was het precies zoals we
het wilden hebben. Het is een vrijstaand
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Geïnspireerd geraakt door het verhaal van de heer
Grootscholten? Bekijk zijn huis in Spanje op
www.vakantiehuiscampello.nl. Daar vind je ook
meer informatie over het Family Help Program.

huis met twee ruime verdiepingen waarvan
wij zelf de bovenste bewonen. De onderste
verdieping, met alles erop en eraan, heeft
een oppervlakte van 75 m2 en is erg
geschikt om te verhuren. Eindelijk was het
zover; we konden met de huuropbrengst
het project in Sri Lanka gaan steunen!”
De uitnodiging
“We nodigden familie en vrienden uit om
vakantie te komen vieren in ons huis. Het
grootste deel van de opbrengst zouden we
naar FHP in Sri Lanka sturen en ze mochten
het geld er zelf naar overmaken. Die
uitnodiging hebben we altijd bewaard, op
de eerste bladzijde van ons gastenboek kun
je hem terugvinden. Zeker in het begin was
Casa Maria-Jan een groot succes. Veel
mensen kwamen langs om te genieten van
het huis en de prachtige omgeving.” De
opbrengst ging naar het Nederlandse
Welkomstdorp in Sri Lanka, waar zo’n 400
daklozen zitten. De huizen in het dorp staan
in de vorm van de geboorteplaats van
Herman Steur, Monnickendam. In de huizen

worden ouderen en families opgevangen
die anders op straat zouden leven. Het geld
wordt voornamelijk gebruikt voor het
levensonderhoud van deze allerarmsten van
Sri Lanka.
Een goed gevoel
Na een aantal jaar waren de meeste
kennissen en familieleden al een keer langs
geweest. Het werd tijd om het anders aan te
pakken en daarom ging hij vier jaar geleden
in zee met Belvilla. “Dat we hiervoor
gekozen hebben, is ook voor onszelf. We
halen veel voldoening uit het helpen van
anderen en onze gasten. Al onze bezoekers
kunnen in ons gastenboek het hele project
FHP bekijken. Het voelt fantastisch wanneer
we ze enthousiast hebben kunnen maken
voor wat we doen. We zijn erg blij met de
121 boekingen die we sinds 2000 hebben
binnengekregen. Maar het mooiste is nog
dat zeker 8 van die gezinnen zó geroerd
waren door het project, dat ze zelf ook een
dakloze oudere hebben geadopteerd in Sri
Lanka. Dan weet je waar je het voor doet!”
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