FHP Nieuwsbrief • winter 2009 • nummer 53

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

De volgende uitdaging

‘Voor mij begint het leven
vandaag opnieuw’

Oorlogsgebieden
�amily Help Programme wil starten met een project in een van
de voormalige oorlogsgebieden in het noorden en/of oosten
van Sri Lanka. In een gebied dat tot voor kort het toneel was
van een burgeroorlog die maar door bleef gaan. In de loop van
dit jaar is aan die oorlog toch een einde gekomen. De oorlog
was verschrikkelijk. Door oorlogsgeweld zijn veel slachtoffers
gevallen. Veel mensen op Sri Lanka zijn erg gelukkig met het
feit dat aan dit geweld eindelijk een einde is gekomen. Maar na
afloop van zo’n oorlog blijven er veel mensen achter, die geen
huis meer hebben en die veel zijn kwijtgeraakt: hun familie,
vrienden, hun middelen van bestaan. Direct na het einde van
deze oorlog heeft �amily Help Programme contact opgenomen
met de overheid op Sri Lanka en aangegeven activiteiten te
willen ontplooien in het voormalige oorlogsgebied.
Woningen
Het �HP wil graag de oorlogslachtoffers helpen. Een goede
start is het bouwen van woningen: de basis voor een nieuw
bestaan. �HP werkt nauw samen met woningcorporatie
De Woonplaats die ook nu heeft toegezegd in een dergelijk
project te willen samenwerken en te willen investeren. De
regering van Sri Lanka heeft ons bericht dat zij graag ziet dat er
een klein nieuw dorpje in de omgeving van
vervolg op pag. 4

Deze woorden sprak een vrouw, tsunami-slachtoffer, toen zij
de sleutel kreeg van haar nieuwe woning in Kesbepana.
Op zondag 26 december 2004, tweede kerstdag, veroorzaakte een zeer zware zeebeving in de Indische Oceaan een
vloedgolf die zich in verschillende richtingen over de Indische
Oceaan verplaatste. Vele landen werden getroffen en 228.000
mensen verloren het leven. Daarnaast raakten miljoenen niet
alleen hun dierbaren kwijt, maar ook hun huizen, bedrijven
en hun bron van inkomsten. Deze catastrofe wordt gezien als
één van de ergste natuurrampen in de recente geschiedenis.
Ook op �amily Help Programme heeft deze ramp een enorme
impact gehad en was bepalend voor de activiteiten van de
daarop volgende jaren. Zeer snel na de ramp begon de actie
�HP TEARS en in totaal is hiervoor het ongekende bedrag van
bijna € 3 miljoen aan giften ontvangen. Eind oktober heeft
�amily Help Programme het boekje “Een toekomst na de
tsunami” uitgebracht. Hierin wordt verantwoording afgelegd
over de besteding van de tsunami-gelden; dit boek betekent
tevens de afronding van dit project. Het is een prachtig boekje
geworden met veel foto’s.
U kunt het bij ons bestellen (kosten bedragen € 10,-). Bent u
geïnteresseerd? Laat ons dit weten per mail info@fhpholland.nl
of per telefoon 053 - 475 74 73.
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Beste lezer
Het is al weer enige tijd geleden dat ik
samen met onder anderen Joop Paagman en �ons Catau ben afgereisd naar
Sri Lanka. Ons bezoek was kort na het
beëindigen van de burgeroorlog. Het
einde van de oorlog heeft veel positiefs
losgemaakt op Sri Lanka. De sfeer was
veel meer ontspannen, ondanks de
nog steeds strenge security. De mensen in het land gaan voor de nieuwe
kansen op het gebied van onderwijs,
landbouw en ICT.
Tijdens ons bezoek zijn onder meer de
volgende onderwerpen aan de orde
geweest:
Fondsenwerving
Het bestuur Nederland is nu volop
bezig om gerichte acties te ontwikkelen
die gedurende 2010 meer fondsen
moeten gaan opleveren. Er moeten
nieuwe donateurs geworven worden
willen wij ook op langere termijn als
zelfstandige �HP blijven bestaan. U krijgt
hier met een volgende nieuwsbrief
meer informatie over. De bestuursleden
�HP Sri Lanka zijn onder meer bezig
met het onderhouden van bestaande
relaties en het uitbouwen van de contacten met service clubs.
Gemeenschapsprojecten
�HP wil bij projecten de nadruk leggen
op de ontwikkeling van gemeenschappen. Huisvesting, scholen, werkgelegenheid enzovoort. Dan kunnen we
aan bouwprojecten maatschappelijke

Fiscaal voordelig
schenken
ANBI
De Belastingdienst heeft FHP
aangemerkt als een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften aan �HP vallen daarom
onder de giftenaftrek en mogen in
mindering worden gebracht bij de
inkomstenbelasting. Hierbij moet
u wel rekening houden met een

voorzieningen koppelen zoals opleidingscentra. In de toekomst kunnen
we verder ook microkredieten aan deze
projecten verbinden.
Don Bosco
Aan het bestuur Sri Lanka is gevraagd
om enkele jongeren, die hun opleiding
bij Don Bosco hebben voltooid, in te
zetten bij het onderhoud van het Welkom Dorp. Dit biedt de jongeren een
uitstekende startpositie om het vak verder te leren. De onderhoudswerkzaamheden in het dorp zijn namelijk zeer
divers. Het dorp kan gezien worden als
een soort leerling-bouwplaats. Dit past
goed binnen de visie van �HP.
Ook voor dit jaar willen wij onze dank
uitspreken aan iedereen die in 2009
heeft bijgedragen aan de ondersteuning van �amily Help Programme. U
hebt hiermee vele arme gezinnen en
alleenstaande ouderen geholpen. Ook
konden we dankzij uw steun projecten
realiseren voor de allerarmsten op
Sri Lanka. Met deze projecten willen we
bereiken dat zij zichzelf kunnen redden
en zelfstandig in hun onderhoud
kunnen voorzien. Er is nog veel te
doen en er liggen ook volop kansen.

Wij wensen u hele fijne feestdagen en
een goed en gezond 2010.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur �HP Nederland
Hugo Twigt, voorzitter

Koersinformatie
In de maanden oktober, november,
december zijn/worden de volgende
bedragen in Rupees aan uw
adoptiegezin of -bejaarde uitbetaald:
Een adoptiegezin voor € 16,50,ontvangt een uitkering van
Rps. 2376,00 (oktober)
Rps. 2494,80 (november en december).
Een adoptiebejaarde voor € 8,25,ontvangt een uitkering van
Rps. 1188,00 (oktober)
Rps. 1248,24 (november en december).

Kleuterschool
Koshena
Vanuit de gemeenschap in Koshena
kwam de vraag voor de bouw van
een nieuwe kleuterschool. Het oude
gebouw vlakbij de tempel was in zeer
slechte staat. Het was onverantwoord
om daar nog les te geven aan de 52
kleuters.
Toen deze aanvraag binnenkwam,
vroeg op hetzelfde moment een donateur naar de mogelijkheden voor het
realiseren van een project. Dit aanbod
kwam als geroepen! Eind oktober is de
“Aniek preschool” in Koshena officieel in
gebruik genomen.
Namens de kleuters, ouders en leiding
willen wij de donateur hartelijk danken
voor de realisatie van “Aniek preschool”.

drempel (1%) en een maximum (10%)
van het verzamelinkomen.
Akte van schenking
Wanneer u periodiek en minimaal 5
jaren aan �HP 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 FHP bereid de
kosten voor het opmaken van deze
akte te betalen.

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

regelgeving en de criteria voor het
keurmerk van het Centraal Bureau
�ondsenwerving. Daarom mogen wij
het CBF-keurmerk voeren en hebben
wij ook de ANBI-status. Daarnaast
werkt �HP aan het vergroten van de
naamsbekendheid en het realiseren
van onze doelstelling: de allerarmsten
op Sri Lanka ondersteunen.

25 jaar Family Help Programme
Holland-Sri Lanka
�amily Help Programme Holland-Sri
Lanka bestaat in december 25 jaar!
Herman Steur heeft �amily Help Programme Sri Lanka opgericht met als
doel het helpen van de allerarmsten
op Sri Lanka. In december 1984 is
in Nederland de parallelle stichting,
�HP Holland-Sri Lanka, opgericht. Nu
precies 25 jaar geleden. We zijn trots
op de hulp die we met uw ondersteuning hebben kunnen geven aan
alleenstaande ouders, kinderen en

Project “keuken”
Welkom Dorp
In de kerstnieuwsbrief december 2007
hebben we uw aandacht gevraagd
voor een nieuw project, vernieuwing
van de keuken in het Welkom Dorp.
Een groot deel van de keukenapparatuur was namelijk aan vervanging toe.
Naar aanleiding hiervan heeft
Hakvoort B.V. aangeboden om de
benodigde apparatuur voor de
keuken gratis te leveren.
De grote container met keuken-apparatuur kwam aan in de haven van

ouderen op Sri Lanka. Nog steeds zijn
we volop bezig met projecten: woningen
bouwen, zorg verlenen, opleiding en
werkgelegenheid stimuleren. Dankzij uw
steun geven wij deze mensen de kansen
en de middelen om een zelfstandig
leven op te bouwen.
Family Help Programme
Holland-Sri Lanka
is verantwoordelijk voor alle fondsenwerving, conform de Nederlandse

Colombo. Het duurde enige tijd voordat de container van de douane de
haven mocht verlaten. Maar juli 2009
was het zover: de gerenoveerde keuken met alle nieuwe apparatuur kon
officieel in gebruik worden genomen.
De keuken ziet er weer als nieuw uit.
Het personeel vindt het werken in de
gerenoveerde keuken met de nieuwe
apparatuur erg plezierig. Bovendien
is goede hygiene nu beter te realiseren. Dit heeft Hakvoort B.V. mogelijk
gemaakt.

Mede namens bewoners en personeel
van het Welkom Dorp, willen we
Hakvoort B.V. hiervoor hartelijk danken

Grote Jubileum Kerstactie SHINE
Doe mee met onze Jubileum Kerstactie!
Maak voor deze bijzondere gelegenheid geld over aan project �HP SHINE
(Support Homeless in North East). Met
dit project willen we tijdens en na de
kerst de nood in de voormalige oorlogsgebieden verlichten. In het artikel
De volgende uitdaging, elders in deze
nieuwsbrief, leest u meer over dit project. Help mee zodat we de financiële
ondersteuning kunnen bieden aan
de oorlogslachtoffers voor woningen,
zorg, opleiding en werkgelegenheid.
We willen als �HP meehelpen met
bouwen aan een goede toekomst
voor de mensen in dit gebied.

Voor deze jubileum Kerstactie kunt u
geld overmaken naar rekeningnummer 55.83.116 onder vermelding van
actie SHINE.

Nieuwsbrief
Vier keer per jaar verschijnt onze
nieuwsbrief, met als doel u als donateur
te informeren over de activiteiten van
het �amily 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.

Bestuur FHP

Project zonne-energie
voor het Welkom Dorp

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

In

Dhr. W.C. Roke, secretaris
(data security officer)

de verschillende nieuwsbrieven hebben we u steeds geïnformeerd over de
voortgang van de werkzaamheden in het Welkom Dorp. Geconstateerd kan
dan ook worden dat dit dorp de laatste jaren ingrijpend is verbeterd. En als u
er komt, dan zult u zien dat het er prachtig uitziet. Maar het kan allemaal nog
beter. Eén van de zaken waar we de komende tijd aan willen werken, is het
terugbrengen van de beheerskosten. Het Welkom Dorp gebruikt veel elektriciteit
en dat kost veel geld. De hoge elektriciteitskosten hangen samen met de zorg
voor de bewoners in het dementiahuis; verder is in het ziekenhuis veel warm
water nodig en natuurlijk ook in de keuken. Op dit moment wordt warm water
gemaakt in elektrische boilers.
Zonneboilers
Een goede oplossing voor dit probleem
is het plaatsen van een aantal zonneboilers. Het is immers warm op Sri Lanka.
Zonneboilers op Sri Lanka zijn technisch
minder gecompliceerd dan de zonneboilers in Nederland. In Nederland moeten
we zonneboilers beveiligen tegen vorst. In
Sri Lanka moeten we alleen oververhitting
tegengaan.

Als er zonneboilers worden geplaatst dan
betekent het dat we op een andere manier warm water produceren dan voorheen. En dat biedt veel voordelen. Het
eerste voordeel is de verbetering van het
comfort voor de bewoners in het Welkom Dorp; ze kunnen dan naar behoefte
warm water gebruiken. Het tweede voordeel is energiebesparing. Het Welkom
Dorp is dan een mooi voorbeeld van
ecologisch werken op Sri Lanka.

Project Dave
Bouw gemeenschapsruimte
Kurunegala district.
Dit project is inmiddels voltooid. De
kinderen maken volop gebruik van
deze fantastische ruimte en hoeven
nu niet meer in de kokende hitte les
te krijgen.

Actie
We willen daarom een actie starten
voor grootschalig gebruik van zonneenergie in het Welkom Dorp. Zo kunnen
we besparen op de beheerskosten.
Allereerst denken we hierbij aan de
aanschaf van zonneboilers, maar misschien kunnen we direct elektriciteit
gaan opwekken met zonnepanelen. Als
dat lukt dan kunnen we het Welkom
Dorp misschien ontwikkelen tot het eerste ecologische dorp op Sri Lanka. Het
Welkom Dorp wordt dan een voorbeeld
van hoe we ecologisch verantwoord
kunnen omgaan met energie en met
het beheer van het dorp.
Wilt u met kerstmis een extra gift doen
voor dit project? Uw bijdrage kunt
u overmaken op rekening nummer
55.83.116 onder vermelding van zonneboilers Welkom Dorp.

realiseren van dit gebouw. Namens
alle kinderen, ouders en schoolleiding
hartelijk dank!

Dhr. J. Immink, penningmeester
(adviseur zorg)
Dhr. J.K. Klooster, bestuurslid
(OG-adviseur)
Dhr. J. Paagman, bestuurslid
Mevr. J. Kriekenbeek, bestuurslid
(communicatieadviseur)
Mevr. M. van Steendelaar, bestuurslid
(studente Rechten)
Uw contactpersoon voor het FHP:
Jacqueline Blokhuis
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Mannar wordt gebouwd. Hier gaan we
ons in eerste instantie op richten.
Opleiding en werk
We willen niet alleen woningen bouwen, maar we denken ook aan opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid. Naast huizen willen we daarom
ook een gemeenschapscentrum bouwen. Niet alleen voor ontmoetingen
maar juist voor opleidingen waarmee
men de mogelijkheden voor werk en
zelfstandigheid aanmerkelijk vergroot.
Doet u mee met deze actie?
Sommige mensen, die �HP ondersteunen, hebben al initiatieven
genomen. Met elkaar kunnen we iets
moois neerzetten dat laat zien waar
�HP voor staat: we komen op voor de
allerarmsten.
Oproep
Help ons alstublieft dit project te
realiseren door geld over te maken
op rekening nummer 55.83.116 t.n.v.
project SHINE (Support Homeless in
North East). Dit is ook onze speciale
jubileum Kerstactie.

Een van onze donateurs heeft een
bedrag beschikbaar gesteld voor het
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

Jacqueline
Blokhuis

Gedrukt in Sri Lanka door:

