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Tsunami projecten

Microkredieten

Goed nieuws: veel opleveringen van nieuwbouwwoningen.

Zoals we al eerder hebben gemeld zijn we in 2008 op een kleinschalige

De bewoners krijgen binnenkort de sleutel. Van een ander project zijn

manier begonnen met het verstrekken van kredieten –microkredieten -

de onderhandelingen over de grond nog in volle gang.

aan mensen met zeer lage inkomens.

Nugaduwa (Galle)

Samenwerking

De 36 woningen zijn bijna gereed. Binnenkort zal de

Vanaf januari jl. is het FHP een driejarige samenwerking aangegaan met een

sleuteloverhandiging plaatsvinden.

organisatie genaamd SAPCO omdat deze organisatie veel ervaring heeft op
het gebied van het verstrekken van microkredieten. Van deze organisatie

Kosgahawatte

krijgen we professioneel advies, instructies en assistentie bij het opzetten van

Alle 28 woningen zijn gerealiseerd en ook hier ontvangen de

kleine organisaties binnen de gemeenschappen waaraan we microkredieten

bewoners binnenkort hun sleutel. Inmiddels is hier ook een

verstrekken zogeheten community based organizations (CBO).

waterafvoersysteem gereed gekomen.
Drie jaar
Balapitiya

Deze samenwerking eindigt over drie jaar en dan is het de bedoeling dat

De bouw van deze woningen is in een zo ver gevorderd stadium dat

het FHP op eigen kracht verder gaat. Microkrediet wordt verstrekt om mensen

nu gekeken wordt naar een datum waarop de sleutels aan de

de kans te bieden zelf genoeg inkomen voor zichzelf en het gezin te

bewoners kunnen worden overhandigd.

verdienen. Microkredieten passen bij ons uitgangspunt de economische
zelfstandigheid van mensen te stimuleren. Met (micro)krediet kunnen zij

Ratmalana tsunami camp

een beter bestaan opbouwen.

Er is nog niet begonnen met de bouw van de 10 woningen.
Helpt u ook?

De onderhandelingen over de grond zijn nog niet afgerond.

Om dit project succesvol te laten worden hebben wij uw financiële steun
nodig. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken door bij uw betaling
“microkrediet” te vermelden.

Meer in dit nummer:
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Adopteren van een project
Via het FHP kunt u een project adopteren. Wij doen een
projectvoorstel en u verzorgt de fondsenwerving.

3

Project Dave

4

Wanneer
ondersteuning
van het FHP?

Het is een populaire school bij de allerarmsten

Wij willen u over dit belangrijke punt

uit de omgeving.

graag informeren.

Beste lezer

Koersinformatie

Sri Lanka komt de laatste tijd veel in het

In de loop der jaren hebben wij, met uw

In de maanden april, mei, juni zijn/worden

nieuws. Dit heeft alles te maken met de

steun, een groot aantal projecten kunnen

de volgende bedragen in Rupees aan uw

burgeroorlog die het land al meer dan 25 jaar

realiseren zoals bibliotheken, scholen,

adoptiegezin of -bejaarde uitbetaald:

teistert. Vele onschuldige burgers zijn hierbij al

vocational training centra, et cetera.

Een adoptiegezin voor € 16,50,- ontvangt een

het slachtoffer geworden. Op dit moment lijkt

uitkering van Rps. 2004,75 (april)

het regeringsleger een doorbraak te hebben

Een zeer succesvol project is de kleuterschool

Rps. 2197,80 (mei en juni).

geforceerd. Laten we hopen dat er binnenkort

in Bopitiya. Uit de hele omgeving komen

Een adoptiebejaarde voor € 8,25,- ontvangt

een einde komt aan dit geweld.

kinderen hier naartoe om onderwijs te volgen.

een uitkering van Rps. 1003,05 (april)
Rps. 1099,64 (mei en juni).

Juist nu, in deze moeilijke tijd, is het van

Helaas hebben we ook moeten constateren

belang dat het werk van het FHP op Sri Lanka

dat minder donateurs het Welkom Dorp en/of

door kan gaan en dat aan arme mensen een

de gezinnen ondersteunen. Kent u iemand die

kans wordt gegeven. Onze projecten, waar

de allerarmsten in Sri Lanka wil ondersteunen?

we onlangs mee zijn begonnen, zoals de

Laat het ons alstublieft weten!

verstrekking van microkredieten en het student
help program moeten we voortzetten. In deze

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking

nieuwsbrief kunt u lezen over de verdere

en uiteraard voor de steun die wij al van u

voortgang.

mochten ontvangen.

*oorzaak: enorme koersverschillen

ANBI
De Belastingdienst heeft het FHP aangemerkt
als een Algemeen Nut Beogende Instelling

Er zijn ook plannen om lokaal bakfietsen te

Ik wens u een zonnige zomer en fijne

(ANBI). Giften aan het FHP vallen daarom

laten maken. Als (goedkoop) middel van trans-

vakantie toe.

onder de giftenaftrek en mogen in mindering
worden gebracht bij de inkomstenbelasting.

port en om de werkgelegenheid te stimuleren.
Eventueel middels microkrediet. Juli aanstaan-

Met vriendelijke groet,

Hierbij moet u wel rekening houden met een

de ga ik samen met een voormalig technisch

namens het bestuur FHP Nederland,

drempel (1%) en een maximum (10%) van
het verzamelinkomen.

directeur van een Nederlandse fietsenfabriek
voor een werkbezoek naar Sri Lanka om o.a.

Hugo Twigt, voorzitter.

te kijken naar de mogelijkheden.

Adopteren van
een project

Akte van
schenking
kleuterschool voor tsunami slachtoffers en

Wanneer u periodiek en minimaal 5 jaren

de arme kinderen van Polgahahena.

aan het FHP geeft en dit vast laat leggen in

Onlangs kwam er een verzoek binnen van

een notariële akte geldt er geen drempel en

de bewoners van Dagonna voor de bouw van

geen maximum en kunt u de giften volledig

Via het FHP kunt u een project adopteren.

een schooltje. Een van onze donateurs is in

aftrekken. Bij schenkingen van meer dan

Wij doen een projectvoorstel en u verzorgt de

Dagonna gaan kijken. Zij gaat fondsenwerven

€ 250, - per jaar is het FHP bereid de kosten

fondsenwerving. In dit kader is al eerder een

voor het bouwen van de school. De totale

voor het opmaken van deze akte te betalen.

project gerealiseerd: de bouw van een

bouwkosten bedragen € 9.500.-.

EEN TIP
Vraag voor uw verjaardag, huwelijk, jubilea,
afscheid een donatie voor het Family Help
Programme Holland-Sri Lanka.

Neerlandsvlak
Wij bedanken ontwerpbureau Neerlandsvlak
voor de opmaak van onze nieuwsbrieven.

Project Dave
Veel leerlingen
De Hamangalle Maha Vidyalaya/Giriulla school
heeft een groot gebrek aan goede lesruimte.
Deze school bevindt zich in het Kurunegala district ongeveer 8 km van Giriulla. Ongeveer 400
jongens en meisjes vanaf klas 1 tot en met
klas 13 krijgen hier les. Het is een populaire
school bij de allerarmsten uit deze omgeving.
Lesruimte
Het gebrek aan (les)ruimte levert veel
problemen op voor de kinderen en hun
leerkrachten. Verschillende klassen zitten bij

Deel II: gesprek met de Zusters
Salvatorianessen in het Welkom Dorp

elkaar in veel te kleine ruimtes. Het komt
meestal voor dat kinderen buiten les krijgen:
dat is vaak veel te warm.
Goede resultaten

Bewuste keuze
Zuster Rajeswary Arokiyanathar (43 jaar)

“God heeft mij geroepen om Zijn arme

komt uit een goed katholiek gezin te Jaffna.

en hulpeloze mensen te dienen”.

Ze heeft bewust gekozen voor het religieuze

De ouders van deze leerlingen zien het

leven. Vanaf haar jeugd had ze al de wens

Na haar intreding kon zij een verpleeg-

belang in van goed onderwijs. Ondanks

om non te worden. Ze is heel blij dat haar

kundeopleiding volgen. Moeder Overste

gebrek aan ruimte wordt er getracht zo goed

omgeving, familie en vrienden haar goed

vroeg haar om daarna te gaan werken

mogelijk onderwijs te geven. De resultaten

hebben geholpen om zelf haar levenspad te

in het Welkom Dorp. Zuster Suganthi is

zijn dan ook goed te noemen. Sommige

kiezen. In 1986 is ze ingetreden in de

verantwoordelijk voor de verzorging van de

leerlingen worden zelfs geselecteerd voor

Congregatie van de Salvatorianessen.

patiënten in het ziekenhuis in het Dorp.

universitair onderwijs.

Ze ziet haar werk als een kans van God om
Ze mocht de opleiding voor verpleegkundige

zieke mensen in hun laatste fase bij te staan.

volgen en in 1991 was haar opdracht de

Ze probeert hun te troosten en ze begeleidt

Bij het FHP Sri Lanka is de vraag binnen-

arme ouderen in het Welkom Dorp te

de zusters die met haar samenwerken.

gekomen voor de bouw van een assembly

verzorgen. Na een jaar kreeg ze een andere

gebouw (gemeenschapsruimte). Dit gebouw

missie. Zuster Rajeswary: “Wanneer we

“Het Welkom Dorp is een dorp vol liefde

moet voor meerdere doeleinden geschikt zijn:

worden geroepen dan moeten we gaan.”

en medeleven. Degenen die hier werken

voor het geven van les; het geven van extra

Vanaf januari 2007 is ze weer werkzaam in

doen dit met veel liefde en respect voor de

lessen, maar ook een gebouw waar de kinderen

het Welkom Dorp en doet haar werk met

ouderen. Dit Dorp is een thuis voor degenen

rustig kunnen studeren. Een van onze donateurs

veel liefde en toewijding. Ze wordt net als

die geen thuis meer hebben, een hoop voor

heeft hierop ingespeeld en een bedrag voor

het overige personeel betaald: dit geld wordt

degene die geen hoop meer hebben, een

realisatie van dit gebouw beschikbaar gesteld.

overgedragen aan de gemeenschap.

leven voor degene die geen leven meer

Donatie!

Namens alle kinderen, ouders en schoolleiding

hadden”, vertelt de zuster. Ze voelt dat God

willen wij deze donateur hartelijk danken voor

“Het Welkom Dorp is een lot uit de loterij

hier is en bidt, dat de ouderen hier voor de

het mogelijk maken van de realisatie van dit

voor de ouderen en ook de andere arme

rest van hun leven kunnen blijven.

belangrijke gebouw.

Sri Lankanen”, aldus de zuster. Er is ook een
gemeenschapsruimte, een multireligieus

Wat u kunt doen

centrum, een ziekenhuis, een geriatrische

U kunt meehelpen dit goede project van

kliniek en een tandartsenpraktijk. FHP helpt

het Welkom Dorp te ondersteunen door een

ook de jongere armen: zij worden aan

vaste bijdrage aan het Welkom Dorp: voor

opleiding en werk geholpen, zodat zij zelf

€ 33,- per maand helpt u een bewoner of

geld kunnen verdienen voor hun familie.

voor € 13,75,- per maand wordt u “Vriend
van het Welkom Dorp”.

Diepste wens
Zuster Suganthi Ravindran (27 jaar) is geboren

Wilt u liever een eenmalige bijdrage leveren?

en getogen in Dematagoda, Colombo. Ze

Voor € 50,- wordt u symbolisch eigenaar van

Voor informatie en nieuws over het FHP

komt uit een katholiek gezin met 4 kinderen.

één vierkante meter van het Dorp. U ontvangt

kunt u ook onze website bekijken.

Ze is er altijd van overtuigd geweest dat het

hiervan een certificaat. Uiteraard zijn andere

www.fhpholland.nl

haar roeping was om een non te worden.

bijdragen ook van harte welkom.

Wanneer komt men op Sri Lanka in

Bestuur FHP

aanmerking voor ondersteuning door het FHP?

Dhr. H. Twigt, voorzitter
(directeur Dutchpack International)
Dhr. W.C. Roke, secretaris
(data security officer)
Dhr. J. Immink, penningmeester
(adviseur zorg)

Het komt nog al eens voor dat donateurs willen weten wanneer
iemand in aanmerking komt voor ondersteuning door het FHP.
Omdat wij ons kunnen voorstellen dat dit een belangrijk punt
voor u is, willen wij u hierover graag informeren. De selectie
van gezinnen en ouderen vindt plaats door ons kantoor in
Pamunugama op Sri Lanka.

Dhr. J.K. Klooster, bestuurslid
(OG-adviseur)
Dhr. J. Paagman, bestuurslid
Mevr. J. Kriekenbeek, bestuurslid
(communicatieadviseur)
Uw contactpersoon voor het FHP:
Jacqueline Blokhuis

Gezin
Conform de huidige regel van het FHP heeft

Hierover kunt u, indien u dat wenst, vaste

een gezin recht op ondersteuning wanneer

afspraken maken.

Jacqueline Blokhuis

het weduwen met kinderen of alleenstaande
vrouwen met kinderen betreft die over onvol-

Ouderen in Welkom Dorp

Nieuwsbrief

doende inkomen beschikken. Ondersteuning

Behalve deze adopties zijn er natuurlijk ook

vindt plaats tot het oudste kind 21 jaar is,

nog de ouderen in het Welkom Dorp. Hier

geen onderwijs meer volgt en de eventuele

gelden weer andere criteria namelijk dat het

Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief,

jongere kinderen ook niet meer deelnemen

behalve een kinderloze oudere, ook een

met als doel u als donateur te informeren over

aan het onderwijs. Uitzonderingen hierop

dakloze oudere moet zijn. De kosten voor een

de activiteiten van het Family Help Programme.

zijn denkbaar bijvoorbeeld wanneer het kind

adoptie in het Welkom Dorp zijn hoger omdat

Mocht u het toezenden hiervan niet op prijs

geestelijk of lichamelijk beperkt is en geen

daar ouderen wonen die medicijnen en

stellen, laat u ons dit dan even weten.

inkomen kan genereren.

medische verzorging nodig hebben. In het

Ouderen

dorp is dan ook gediplomeerd medisch

Telefoon: 053 - 475 74 73 of per mail:

personeel aanwezig en een ziekenhuis.

info@fhpholland.nl.

Voor ouderen gelden andere normen:

Daarnaast is er verzorgend personeel,

uitgangspunt is dat het iemand betreft die

keukenpersoneel et cetera. Dit alles om de

ouder is dan 60 jaar en geen kinderen en

mensen zo goed mogelijk te verzorgen en

inkomen heeft. Op Sri Lanka behoren namelijk

hen een fijne oude dag te geven. Het

de kinderen de zorg voor hun ouders op zich

personeel bestaat uit Srilankanen; zij zijn

te nemen. Indien een oudere geen kinderen

speciaal opgeleid voor hun werk. Zo is er ook

heeft, is hij of zij overgeleverd aan aalmoezen

extra werkgelegenheid op Sri Lanka.

Voorlichting over het FHP
Het FHP verzorgt graag een voorlichtingsmiddag of -avond voor u.

en vaak gedwongen om te gaan bedelen.
Een adoptie in het Welkom Dorp krijgt niet de

Zo’n middag of avond bestaat uit een

vrije beschikking over het geld. Deze bedragen

inleiding over Sri Lanka, haar cultuur en

De maandelijkse ondersteuning wordt elke

worden gebruikt ter dekking van de gemaakte

bevolking, gevolgd door een film.

maand overgemaakt naar de eigen bank-

kosten voor het Welkom Dorp.

Deze film vertoont u prachtige beelden van

Maandelijkse ondersteuning

Sri Lanka en geeft een goede indruk van de

rekening van de adoptie, onder aftrek van 10%
ter dekking van de kosten die het FHP maakt.

Tip: laat dit ook eens lezen aan vrienden

projecten die onze stichting er realiseert en de

De adoptie kan vervolgens vrij beschikken over

en/of kennissen. Dan weten zij ook dat bij het

adopties die gesteund worden.

het bedrag. Daarnaast is het mogelijk om extra

FHP het geld gebruikt wordt voor ondersteu-

Buiten een reiskostenvergoeding zijn aan deze

te geven voor bijvoorbeeld school, oplei-

ning van de allerarmstenen en dat wij een

voorlichting geen kosten verbonden.

dingen, medicijnen enzovoorts. Deze giften

goed controlesysteem toepassen.

Wanneer u hiervoor belangstelling heeft kunt u

worden volledig, dus zonder aftrek van 10%

Voor meer informatie kunnen zij ons bellen,

contact opnemen met Jacqueline Blokhuis:

kostendekking, aan de adoptie uitgekeerd.

telefoon 053 - 475 74 73.

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

FHP Holland - Sri Lanka
Bezoekadres:
Postadres:
Weth. Beversstr. 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

ING: 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:

