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FHP voltooit
tsunami projecten
Onze doelstelling is gehaald: het FHP heeft ruim 350 huizen
gebouwd voor de tsunami slachtoffers! Dat is een resultaat
waar we trots op mogen zijn. Eind oktober verschijnt een
boekje over de tsunami en de verleende hulp. Ook geven
we een financiële verantwoording en laten we een aantal
tsunami-slachtoffers aan het woord, uiteraard alles voorzien
van foto’s.
U kunt het boekje bij ons bestellen. De kosten bedragen
n 10, -. Bent u geïnteresseerd laat ons dit weten per mail
info@fhpholland.nl of telefonisch 053 - 4757473.

De Sinjoor
viert 40 jaar
bestaan
Restaurant De Sinjoor in Breda bestond onlangs 40 jaar.
Een donateur van het FHP heeft de eigenaar van het
restaurant, de heer Grijspeere, op het idee gebracht om de
genodigden als cadeautip een donatie aan het FHP te vragen.
Op 17 april jl. mocht de heer Immink, bestuurslid FHP, uit
handen van de heer Grijspeere en in aanwezigheid van vele
genodigden, een cheque in ontvangst nemen van € 1.500, -.
Hartelijk dank voor het mooie initiatief en de gulle donatie.
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Kurunegala district.

4

Jaarverslag

Onlangs is het jaarverslag 2008 door het bestuur
van het Family Help Programme Holland - Sri Lanka
goedgekeurd en vastgesteld.

EEN TIP

Vraag voor uw verjaardag,
huwelijk, jubilea, afscheid
een donatie voor het
Family Help Programme
Holland-Sri Lanka.
Foto’s Jan van Teeffelen

Beste lezer
Met het najaar in aantocht hoop ik dat
u de afgelopen zomer weer volop van
de zon en uw vakantie heeft kunnen
genieten.
Als voorzitter van stichting FHP HollandSri Lanka reis ik binnenkort samen met
o.a. de heer Paagman (bestuurslid) en
de heer Catau (directeur uitvoerend
bureau) naar Sri Lanka. We hebben een
behoorlijk aantal punten die we daar
willen bespreken o.a. microfinance, de
financiële ondersteuning van alleenstaande moeders met kinderen en
alleenstaande ouderen.
Nu er eindelijk een einde is gekomen
aan de burgeroorlog willen we met FHP
Sri Lanka bespreken welke hulp we
eventueel kunnen bieden in het Noorden van Sri Lanka. In de kerstnieuwsbrief zal ik dan ook uitgebreid aandacht
besteden aan dit bezoek.
Zoals ik u in een van de vorige nieuwsbrieven berichtte is ons bestuur inmiddels weer op volle sterkte.

Koersinformatie
In mei jl. is Maria van Steendelaar
toegetreden tot het bestuur. Zij is 20
jaar en Srilankaanse van geboorte en
geadopteerd door Nederlandse ouders.
Ze studeert rechten aan de universiteit
in Amsterdam. Met de komst van Maria
in ons bestuur hopen we ook een
jongere doelgroep te kunnen bereiken.
Zij vormt een zeer welkome aanvulling
op ons bestuur en wij zijn haar dan
ook erkentelijk dat zij deze functie heeft
willen aanvaarden.
Tot slot wil ik u weer hartelijk bedanken voor de giften die wij deze zomer
mochten ontvangen. Ik hoop van harte
ook de komende tijd weer op uw
spontane bijdrage te mogen rekenen!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur FHP Nederland,

Hugo Twigt, voorzitter.

Project Dave
Bouw van gemeenschapsruimte
Kurunegala district.
Het dak van het gebouw is inmiddels
gereed en de dakpannen kunnen
er op gelegd worden. De raam- en
deurkozijnen zijn ook al geleverd
zodat deze kunnen worden geplaatst.
Vervolgens wordt de vloer afgewerkt
en kan men beginnen met het
binnen- en buitenschilderwerk.

In de maanden juli, augustus,
september zijn/worden de volgende
bedragen in Rupees aan uw
adoptiegezin of -bejaarde uitbetaald:
Een adoptiegezin voor € 16,50
ontvangt een uitkering van
Rps. 2.301,75. Een adoptiebejaarde
voor € 8,25 ontvangt een uitkering
van Rps. 1.150,87

Adopteren van
een project
Een donateur is bezig met het werven
van fondsen voor de bouw van de
kleuterschool in Dagonna. Het totale
benodigde bedrag van € 9.500, - is
inmiddels binnen en de bouw is al
gestart. De muren staan en binnenkort
beginnen de bouwers met de
afwerking van het dak.

Renovatie keuken
Welkom Dorp
De container met de keuken voor het
Welkom Dorp is vrijgegeven door de
douane!
Zoals u wellicht nog weet heeft
destijds Hakvoort Horeca B.V. de keukeninrichting voor het Welkom Dorp
beschikbaar gesteld. De container
werd begin dit jaar verscheept, maar

Verbouwing
multireligieus
gebouw

Verslag
donateursdag FHP
Zaterdag 16 mei jl.
Al voor de derde keer een donateursdag; in een heel bijzondere locatie
namelijk in het Multifunctioneel
Hindoestaans Cultureel Centrum (MHCC)
in Wijchen. Deze locatie was zeer
geschikt voor onze dag 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.
Uiteraard werd er teruggekeken naar
het afgelopen jaar, de realisatie van een
groot aantal projecten. Maar vooral is
ook vooruit gekeken. Waar wil FHP Sri
Lanka staan en wat is daar voor nodig.
Tijdens deze dag hadden de donateurs
volop de gelegenheid om met elkaar
te praten over hun adoptiegezinnen en
hun ervaringen met Sri Lanka.
U kunt het hele verslag lezen op
internet www.fhpholland.nl

Mensen die het Welkom Dorp op
Sri Lanka al eens hebben bezocht
kennen zeker het multireligieus gebouw. Hier kunnen de bewoners van
het Welkom Dorp hun geloof belijden.
Het gebouw bestaat uit vier gedeeltes
het boeddhistische -, het katholieke-,
het hindoeïstische - en islamitische
deel. Op dit moment wordt het boeddhistische gedeelte uitgebreid. Gebleken is namelijk dat deze ruimte voor
de vele boeddhisten in het dorp te
klein werd. Zolang men met de bouw
bezig is, is elders op het terrein een
altaar geplaatst, zodat de mensen
daar aan hun geloof uiting kunnen
geven. Tweede helft van dit jaar zal
de bouw gereed zijn.

is lang door de douane in
Colombo vastgehouden. Begin juni
is de container eindelijk vrijgekomen.
De keuken is naar het Welkom Dorp
gebracht en men is begonnen met
de renovatie. We hopen dat de
renovatie snel gerealiseerd is, dan
kan het keukenpersoneel vlot aan de
slag met het prachtige materiaal.
Hakvoort Horeca B.V. nogmaals, mede
namens bewoners en personeel,
hartelijk dank. Uiteraard houden we
u op de hoogte van de voortgang.

Agio steunt
Welkom Dorp
In 2004 vierde Agio Sigaren haar
100-jarig bestaan. Agio wilde geen
cadeau voor zichzelf maar een
bijdrage voor FHP. Met name het
Welkom Dorp was bij Agio opgevallen.
Dat jaar mocht FHP een cheque in
ontvangst nemen. Dit jaar ontvingen
wij wederom een bijdrage van Agio
voor het Welkom Dorp. Uiteraard zijn
wij Agio Sigaren hiervoor zeer
erkentelijk. Veel dank namens het
Welkom Dorp!

Akte van
schenking
Wanneer u periodiek en minimaal
5 jaren aan het FHP geeft en dit vast laat
leggen in een notariële akte geldt er geen
drempel en geen maximum en kunt u de
giften volledig aftrekken. Bij schenkingen
van meer dan € 250, - per jaar is het FHP
bereid de kosten voor het opmaken van
deze akte te betalen.

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

Jaarverslag 2008
Onlangs is het jaarverslag 2008 door
het bestuur van het Family Help Programme Holland – Sri Lanka goedgekeurd en vastgesteld. In dit jaarverslag
worden naast de financiële gegevens
van het FHP Holland - Sri Lanka ook
de cijfers van onze partnerorganisatie
op Sri Lanka opgenomen en daarbij is
een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. Hieronder vatten wij
voor u het financieel verslag 2008 samen. Indien u het gehele jaarverslag
wilt bekijken, kunt u deze via onze
internetsite www.fhpholland.nl downloaden. Wanneer u dit jaarverslag op
papier wilt ontvangen of vragen heeft,
kunt u hiervoor contact opnemen met
het uitvoerend bureau.
De baten uit eigen fondsenwerving
nemen ten opzichte van andere jaren

BATEN 2008
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Subsidies van overheden
Overige baten
Som der baten

Bestuur FHP
af, dit komt doordat het FHP TEARS
project, het project waarmee het FHP
de slachtoffers van de vloedgolframp
(2004) helpt, zich in de afrondende
fase bevindt en de donaties hiervoor
afnemen. Daartegenover staat dat de
lasten met betrekking tot dit project in
de eindfase hoog zijn. Het negatieve
resultaat wordt dan ook voornamelijk
ten laste van het eerder gevormde
bestemmingsfonds TEARS project
gebracht; € 499.486.
De afname van de continuïteitsreserve
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de baten ontvangen ten behoeve
van het Welkom Dorp de kosten niet
volledig dekken. Tevens is het behaalde valutakoersresultaat lager dan
andere jaren.

€
929.598
14.689
23.317
92.943
1.060.547

LASTEN 2008
Besteed aan doelstelling
Direct verstrekte hulp

Dhr. W.C. Roke, secretaris
(data security officer)
Dhr. J. Immink, penningmeester
(adviseur zorg)
Dhr. J.K. Klooster, bestuurslid
(OG-adviseur)

Jacqueline
Blokhuis

Dhr. J. Paagman, bestuurslid
Mevr. J. Kriekenbeek, bestuurslid
(communicatieadviseur)
Mevr. M. van Steendelaar, bestuurslid
(studente Rechten)
Uw contactpersoon voor het FHP:
Jacqueline Blokhuis

Nieuwsbrief
Vier keer per jaar verschijnt onze
nieuwsbrief, met als doel u als donateur te informeren over de activiteiten
van het Family Help Programme.
Mocht u het toezenden hiervan niet
op prijs stellen, laat u ons dit dan
even weten.
Telefoon: 053 - 475 74 73 of per mail:
info@fhpholland.nl.

Voorlichting over
het FHP

1.474.119

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten verkrijging subsidies
overheden
Beheer en admnistratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

27.731
1.774

145.983
1.649.607

Resultaat

-589.060

In het bestuursverslag dat is opgenomen in het jaarverslag staat een
uitgebreide beschrijving van de activiteiten van het FHP in 2008. Een aanrader!
Hierin ziet u een mooi overzicht van al onze projecten.
FHP Holland - Sri Lanka
Bezoekadres:
Postadres:
Weth. Beversstr. 175 Postbus 248
7543 BK
7500 AE
Enschede
Enschede

Dhr. H. Twigt, voorzitter
(directeur Dutchpack International)

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

Het FHP verzorgt graag in de middag
of avond een voorlichting. Deze
bestaat uit een inleiding over Sri Lanka,
haar cultuur en bevolking, gevolgd
door een film. Deze film vertoont u
prachtige beelden van Sri Lanka en
geeft een goede indruk van de
projecten die onze stichting er
realiseert en de adopties die gesteund
worden. Buiten een reiskostenvergoeding zijn aan deze voorlichting geen
kosten verbonden. Wanneer u hiervoor
belangstelling heeft kunt u contact
opnemen met Jacqueline Blokhuis:
telefoon: 053 - 475 74 73 of per mail:
info@fhpholland.nl.
Gedrukt in Sri Lanka door:

