Verslag donateursdag FHP gehouden op zaterdag 16 mei 2009.
Voor de derde keer heeft er op zaterdag 16 mei jl. de donateursdag van het FHP
plaatsgevonden. Dit jaar waren we uitgenodigd door het Multifunctioneel Hindoestaans
Cultureel Centrum (MHCC) in Wijchen. Deze locatie hebben we als zeer bijzonder ervaren
en we zijn dan ook erg blij dat we de uitnodiging hebben geaccepteerd. De ontvangst
was hartelijk, het bezoek aan de tempel was heel interessant en de Sri Lankaanse lunch
was voortreffelijk en gezellig.
Tijdens deze dag hadden de donateurs volop de gelegenheid om met elkaar te praten
over hun adoptiegezinnen en hun ervaringen met Sri Lanka.
Hugo Twigt, voorzitter, opent de donateursdag en heet alle donateurs en andere
genodigden van harte welkom. In zijn welkomstwoord stelde hij de vier nieuwe
bestuursleden voor t.w. Jan Klooster, Jeannette Kriekenbeek, Joop Paagman en Maria
van Steendelaar.
Vervolgens gaf hij het woord aan mevrouw Lien Bhansing, voorzitter van de commissie
financiën van het MHCC. Daarna kreeg een donateur het woord. Deze donateur had een
mail ontvangen van de heer Herman Steur waarin Herman ons een hele goede
donateursdag toewenste.

Fons Catau keek terug op de activiteiten van het afgelopen jaar.
Welkom Dorp:
In 2008 is met de fondsenwerving begonnen voor de renovatie van de keuken en de
vervanging van keuken- en bakkerij apparatuur, wasmachines en koelinstallaties.
Een groot gedeelte van de benodigde apparatuur is geschonken door Hakvoort BV.
Hakvoort heeft ook gezorgd voor het transport naar Sri Lanka. De container is echter tot
op heden nog niet vrijgegeven. Maar het ziet er wel hoopvol uit dat dit op zeer korte
termijn gaat gebeuren.

De renovaties van ziekenhuis en zusterhuis zijn inmiddels afgerond. Op dit moment
wordt er nog druk gewerkt aan de uitbreiding van het boeddhistische gedeelte van het
multireligieuze centrum. Ook de bestrating van de paden in het Welkom Dorp is bijna
afgerond. Het FHP kan met vreugde vaststellen dat het Welkom Dorp er goed bij ligt.
December 2008 heeft Fons samen met een aantal medewerkers van Leveste, zorggroep
in Emmen en omstreken, een bezoek gebracht aan het Welkom Dorp. De vraag aan
Leveste was of zij ondersteuning wil geven voor de zorg. Leveste heeft aangegeven te
willen faciliteren op het gebied van opleiding en ondersteuning maar dat e.e.a. op en
door Sri Lanka zelf dient te moeten worden georganiseerd. Destijds is het Welkom Dorp
opgezet als voorziening voor dakloze ouderen maar langzamerhand krijgt het Welkom
Dorp steeds meer het karakter van een verzorgingshuis. Het FHP zal zich dan ook
moeten afvragen hoe het Welkom Dorp zich verder moet gaan ontwikkelen en hoe we
e.e.a. gaan neerzetten.
Financiële ondersteuning:
Eind 2008 werden 1408 gezinnen financieel ondersteund, 697 alleenstaande ouderen en
239 ouderen in het Welkom Dorp. De ondersteuning van ouderen in het Welkom Dorp
blijft behoorlijk achter en is dus zorgelijk te noemen. Op dit moment verblijven hier
namelijk 275 ouderen terwijl er 239 financieel worden ondersteund.
Bij de gezinnen, die financieel worden ondersteund, wordt ook steeds gewezen op de
belangrijkheid van het volgen van onderwijs van hun kinderen.
Belangrijk aandachtspunt is en blijft: de controle op de adopties.
Projecten:
Er worden een paar foto s getoond van projecten die in 2008 zijn voltooid, zoals
kleuterschool Silvia; afronding van het jubileumproject (25 huizen voor 25 adoptie
gezinnen) en de afsluiting van het schooljaar in Bopitiya.
Vanuit de zaal komt de vraag hoe het staat met de renovatie/nieuwbouw van het
Providence Home. Fons geeft aan dat de betrokken Priester hiervoor een irreëel plan
heeft ingediend. Het FHP Sri Lanka heeft dit plan dan ook afgewezen. Juli a.s. gaat een
delegatie van het bestuur naar Sri Lanka en zal hier nog eens kritisch naar worden
gekeken.
Tsunami projecten:
Op dit moment zijn 300 kwalitatief goede huizen gerealiseerd. Omdat het FHP Sri Lanka
goede kontakten heeft met de lokale overheid was de samenwerking optimaal te
noemen.
Misschien moeten we er over nadenken om, na de oorlog, daar waar hulp nodig is in het
Noorden en het Oosten van Sri Lanka de hulp daar naar toe brengen.
De organisatie:
Fons vertelt dat ons kantoor in Pamunugama twee nieuwe medewerkers heeft
aangesteld. Zij werken heel nauw samen met de directeur, Mr. William Phillipsz.
2009 en verder:
Op dit moment wordt gekeken of er ook samengewerkt kan worden met andere
stichtingen. FHP Sri Lanka heeft in de loop der jaren veel know how gekregen waar
andere stichtingen, indien gewenst, gebruik van zouden kunnen maken.
Microkrediet:
Hiermee is op kleine schaal begonnen. Inmiddels is een aantal CBO s (Community Based
Organisations) opgezet.

Student Help Program:
Dit programma is opgezet voor scholieren van arme één ouder gezinnen. De scholieren
worden niet ondersteund door middel van het geven van geld maar zij ontvangen
middelen (schoenen, uniform, boeken) om onderwijs te kunnen volgen.
Fons geeft ook aan dat niet alle projecten even succesvol zijn verlopen. Als voorbeeld
noemt hij het ontmoetings-/scholingscentrum in Pamunugama. Dit gebouw wordt op dit
moment onvoldoende benut. Het FHP probeert wel hier meer invulling aan te geven.
2009 einde oorlog?
Als de oorlog is beëindigd kan het FHP misschien wat ontwikkelen in het Noorden en in
het Oosten.
Voor de pauze krijgt Jacqueline Blokhuis nog even de gelegenheid voor een paar
huishoudelijke mededelingen. Ze vertelt dat het mogelijk is om een rondreis Sri Lanka te
regelen, in deze rondreis is ook een bezoek aan het Welkom Dorp meegenomen. Voor
geïnteresseerden liggen er een paar boeken ter inzage. Informatie kan worden
aangevraagd per e-mail: y.weijmer@zonnet.nl. Ook wijst Jacqueline op het protocol
vrijwilligersbeleid. Hier is vorig jaar, tijdens de donateursdag, uitvoerig over gesproken.
Een exemplaar hiervan kan worden meegenomen en aanmelding als vrijwilliger kan via
haar geregeld worden. Daarna verzoekt zij de aanwezigen om na afloop van deze dag het
evaluatieformulier in te vullen en op te sturen.
Een paar meisjes uit Sri Lanka, die hier in Nederland wonen, hebben Fons gevraagd om
een paar woorden tot de aanwezigen te mogen richten.
Zij willen de aandacht nogmaals vestigen op de oorlog en wat dat betekent voor de
bevolking daar.

Jeannette Kriekenbeek geeft een toelichting op het wervingsplan 2009 van FHP.
Zij geeft aan dat FHP een grotere zichtbaarheid moet krijgen en meer bekendheid.
Het is belangrijk om meer donateurs te werven waardoor meer gezinnen en ouderen
kunnen worden geholpen.
De naam Family Help Programme Sri Lanka moet duidelijk en groot neergezet worden.
De doelstelling van FHP profileren: helpen om mensen op Sri Lanka economisch
zelfstandig te laten worden. Belangrijk hierbij is om de werkwijze uit te stralen: directe
hulp geen overhead. Er moet meer gefocust worden op kinderen en onderwijs. In
combinatie met ouders en ouderen. Meer focus op intentie Family help.
Welke communicatie middelen wil FHP daarvoor inzetten?
Scholen:
Werkstukmateriaal, expoborden, spreekbeurt informatie,
knutsel(bouw)materiaal
Media:
Film downloaden, nieuwe media, You Tube door jonge creatieve
mensen in Sri Lanka
Ambassadeurs:
Bij voorbeeld: Sipke Jan Bouwsema
Waarbij aan de aanwezigen wordt gevraagd wordt hierover ook mee te
willen denken en suggesties aan te willen dragen. Dit kan doorgegeven
worden aan Jacqueline
Bladen (Kampioen, Margriet, NRC):
Free publicity over goede doelen
Nieuwsbrief :
Goede uitstraling, contact onderhouden
Jaarverslag en jaarbericht:
Meer focus op externe communicatie
Het actieplan ziet er alsvolgt uit:
Budget bepalen voor communicatie
Via google zichtbaar worden (woorden verzinnen die effectief zijn)
Via site aanbieden middelen
Actiebrief voor benaderen organisaties (scholen, serviceclubs)
Adressenbestand / contacten updaten
Ambassadeurs binnenhalen
Nieuws maken
Taakverdeling binnen bestuur maken
Hugo dankt Jeannette voor haar duidelijk en helder verhaal. Niet alles is direct haalbaar
e.e.a. moet stapsgewijs gebeuren. Hij dankt de aanwezigen voor de positieve inbreng en
geeft aan dat we ook dit jaar de schouders er weer flink onder willen en gaan zetten.
Als voorbeeld van een actie vertelde één van de donateurs nog dat ze met kerst kaartjes,
die gemaakt zijn door kinderen op Sri Lanka, heeft gestuurd naar haar relaties met het
verzoek om het FHP te steunen. Het zijn ideeën die effect hebben.
Om 12.00 uur vond er een bezoek aan de Hindoestaanse tempel plaats. Een van de
vrijwilligers gaf hierbij uitgebreide uitleg. De bezoekers waren na afloop van het bezoek
zeer enthousiast. Vervolgens stond er een voortreffelijke Sri Lankaanse lunch klaar.

De aanwezigen hebben duidelijk te kennen gegeven dat het houden van een
donateursdag erg waardevol is en dat we daar zeer zeker mee door moeten gaan.
Het is een manier om elkaar als donateur, bestuur en medewerkers te ontmoeten en met
elkaar van gedachten te wisselen.

