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Opgericht 11 december 1984 door de heer Herman Steur

De volgende
uitdaging

Laatste tsunami project in
Hikkaduwa

In de laatste nieuwsbrief hebben we uw
steun gevraagd voor de grote jubileum kerstactie SHINE
(Support Homeless in North East). Deze actie heeft op dit
moment € 17.393,- opgebracht! Hiervoor willen we u heel
hartelijk danken.

Het laatste tsunami-bouwproject is bijna afgerond.
In Sirikandurawattte (Hikkaduwa) worden 41 huisjes
gebouwd ter vervanging van de zeer krakkemikkige huisjes,
die zijn gebouwd door een andere stichting. De bouw
verloopt voorspoedig. Zoals het er nu naar uitziet zijn de
huisjes eind maart klaar.

Met dit project willen we de nood in de voormalige
oorlogsgebieden verlichten. Met uw hulp bieden we
financiële ondersteuning aan de oorlogslachtoffers: voor
woningen, zorg, opleiding en werkgelegenheid. Als FHP
willen we meehelpen met bouwen aan een goede
toekomst voor de mensen in dit gebied.

“Een toekomst na de tsunami”

In totaal hebben we een bedrag nodig van ongeveer
€ 400.000,-. Woningcorporatie De Woonplaats heeft voor
2010 een bedrag van € 120.000,- beschikbaar gesteld.
Dat betekent dat we nog veel extra fondsen nodig hebben.
Maar we willen toch na de zomervakantie gefaseerd met
dit project beginnen. Een donateur van ons gaat geld
werven om daar een pre-school te realiseren!
Doe mee en maak geld over naar FHP-rekeningnummer
55.83.116 onder vermelding van actie SHINE.
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In dit boek leggen wij verantwoording af over onze
activiteiten. U kunt hier lezen hoe de middelen zijn ingezet,
die we van vele kanten ontvingen. U wordt meegenomen
naar een aantal projecten, zodat u kunt zien hoe belangrijk
onze inzet is geweest voor de mensen die het zo nodig
hadden. U kunt het boek bij ons bestellen. De kosten
bedragen € 10, -.
Bent u geïnteresseerd? Laat ons dit weten per mail
info@fhpholland.nl of per telefoon 053 475 74 73.
Op dinsdag 16 februari jl. heeft Fons Catau, directeur uitvoerend bureau, het boek “Een toekomst, na de tsunami”
officieel overhandigd aan de ambassadeur van Sri Lanka,
H.E. Mrs. Grace A. Asirwatham.
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Bezoek aan Mannar district

Op 26 april aanstaande viert Herman Steur, de grond-

Project
zonne-energie
voor het
Welkom Dorp

legger van Family Help Programme, zijn 80ste verjaardag.

Ecologisch verantwoord omgaan

Als FHP willen we ook in de gebieden waar tot mei vorig jaar
de burgeroorlog woedde de allerarmsten helpen.
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Herman Steur 80 jaar!
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met energie.

Beste lezer,
Als u deze nieuwsbrief ontvangt is het
nieuwe jaar al weer enkele maanden
op gang. Hopelijk wordt 2010 voor
Family Help Programme een goed
jaar en kunnen er heel wat doelen
worden bereikt.
Acties
Kerst 2009 zijn we met twee acties
gestart. Het bouwen van een dorp in
Mannar, voormalig oorlogsgebied (actie
SHINE) is een actie. Daarnaast zijn we
met een actie gestart voor het Welkom
Dorp: we willen daar zonneboilers
plaatsen om de beheerkosten op een
duurzame manier te verlagen. Beide
acties hebben behoorlijk wat geld
opgeleverd. Hiervoor zijn we u,
als donateur, zeer dankbaar. Verderop
in deze nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd.
Financiële ondersteuning aan
gezinnen en alleenstaande ouderen
Wat ons toch wel zorgen baart is het
feit dat de laatste maanden een aantal
donateurs hun financiële ondersteuning aan moeders met jonge kinderen
en/of alleenstaande ouderen hebben
beëindigd. Het uitvoerend bureau doet
er alles aan om zo snel mogelijk een
nieuwe donateur te vinden voor deze
mensen. Dat blijkt echter niet altijd
even gemakkelijk. Misschien kent u
iemand in uw kennissen-/vriendenkring die deze ondersteuning zou
willen overnemen.

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

Koersinformatie
Neemt u dan contact op met
het uitvoerend bureau, telefoon:
053 475 74 73.
Herman Steur 80 jaar
Op 26 april 2010 wordt Herman Steur,
oprichter van Family Help Programme,
80 jaar. Dit is natuurlijk een geweldige
mijlpaal. Hoewel Herman juli 2005
officieel afscheid heeft genomen is
hij FHP nog niet vergeten en FHP
Herman niet. Vanaf deze kant willen
we Herman hartelijk feliciteren en nog
vele goede jaren toewensen.
Family Help Programme blijft werken
aan een betere toekomst voor de
allerarmsten op Sri Lanka. Hopelijk
met uw steun en de steun van
nieuwe donateurs.
We hopen op u te mogen blijven
rekenen!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur FHP Nederland
Hugo Twigt, voorzitter

In de maanden januari, februari, maart
zijn/worden de volgende bedragen in
Rupees aan uw adoptiegezin of bejaarde uitbetaald:
Januari
Een adoptiegezin voor € 16,50
ontvangt een uitkering van Rps. 2.405,70
Een adoptiebejaarde voor € 8,25
ontvangt een uitkering van Rps. 1.203,66
					
Februari en maart
Een adoptiegezin voor € 16,50 ontvangt
een uitkering van Rps. 2.301,75. Een
adoptiebejaarde voor € 8,25 ontvangt
een uitkering van Rps. 1.151,65.

Donateursdag
24 april 2010
Alweer voor de vierde keer staat
er een donateursdag gepland. Dit
jaar op zaterdag 24 april. Noteer
deze datum alvast in uw agenda.
De locatie is nog niet bekend.
Hierover wordt u zo snel mogelijk
geinformeerd. We proberen het
wel centraal te houden. Mocht u
suggesties hebben laat ons dit dan
even weten.
Wilt u er bij zijn?
Geef u dan op per e-mail naar
info@fhpholland.nl, onder vermelding
van Donateursdag 2010. U kunt zich
ook telefonisch aanmelden via
053 475 74 73.

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

We zien u graag op 24 april!

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

met de bisschop heeft hij een bezoek
gebracht aan de regionaal commandant van het Mannar-district. Na enig
overleg zijn zij naar een nog gesloten
gebied gegaan (HSZ - High Security
Zone). Hier hebben zij 25 fietsen
uitgedeeld aan goed presterende
leerlingen van Tamilgezinnen, die uit
de kampen waren teruggekeerd.
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Bezoek aan Mannar district
Als FHP willen we ook in de gebieden
waar tot mei vorig jaar de burgeroorlog
woedde de allerarmsten helpen. Het
was heel moeilijk om toestemming
te krijgen voor een werkbezoek aan
het noorden van Sri Lanka. Na veel
inspanningen van de kant van FHP
Sri Lanka ontving Fons Catau, directeur
uitvoerend bureau, een toegangspas
voor het Mannar-district. In dit voormalig oorlogsgebied wil FHP starten met
het project SHINE.

Op 6 januari jl. is Fons vanuit Anuradhapura naar Mannar gereden. Onderweg
kwam hij langs enorme kampen waar nu
nog ongeveer 100.000 zogeheten Internal
Displaced Persons (IDP’s) verbleven. Veel
mensen proberen naar elders te vertrekken. Mannar zelf ligt op een eiland en is
via een dam verbonden met het vaste
land. Op veel plaatsen is men hard aan
het werk om de infrastructuur te
verbeteren. In Mannar werd Fons
ontvangen door de bisschop. Samen

Daarna hebben zij een klein dorp
bezocht waar 52 gezinnen wonen.
Het dorp is volledig verwoest; deze
gezinnen hebben alleen nog de eigen
grond maar verder niets meer. Zij
wonen in een onderkomen gemaakt
van golfplaten. Het is de bedoeling
om daar een nieuw dorp te bouwen.
Hierover zijn duidelijke afspraken
gemaakt en FHP Sri Lanka zal de
plannen verder uitwerken. De nood is
erg hoog in dit gebied en we willen
dan ook na de zomervakantie met de
werkzaam-heden beginnen.

Een tip
Vraag voor uw verjaardag, huwelijk,
jubilea, afscheid een donatie voor
Family Help Programme HollandSri Lanka.

Herman Steur 80 jaar!
Op 26 april aanstaande viert Herman
Steur, de grondlegger van Family Help
Programme, zijn 80ste verjaardag. Hij
is geboren en getogen in Monnickendam als zoon van een vishandelaar. In
1979 was hij op zakenreis naar Nieuw
Zeeland en maakte een tussenstop in
Colombo, Sri Lanka. Dit eiland leek hem
uitermate geschikt voor het opzetten
van een garnalenpellerij.
Toen hij een ritje door de stad maakte
kwam hij bij een kerk terecht waar allemaal oude mensen lagen. Ze hadden
niks, geen eten, geen onderdak.
Herman kon dit niet werkeloos
aanzien: hier wilde hij wat aan doen.
De situatie van deze oude mensen

moest verbeterd worden! En zo is
het dus begonnen. Hij verkocht zijn
visbedrijf en vestigde zich voorgoed op
Sri Lanka. Daar richtte hij de Stichting
Family Help Programme op.
Herman woont sinds kort in het
Welkom Dorp en voelt zich daar erg
prettig. Het afgelopen jaar heeft hij
nogal gekwakkeld met zijn gezondheid
maar op dit moment gaat het gelukkig
weer goed met hem.
Wij wensen hem een hele fijne
verjaardag toe en nog vele jaren in
goede gezondheid.

FHP website
Voor informatie en nieuws over FHP
kunt u ook onze website bekijken.
www.fhpholland.nl

Project zonne-energie voor het Welkom Dorp
Toegang tot energie is een voorwaarde voor economische ontwikkeling
en armoede bestrijding in ontwikkelingslanden.
Ecologie staat volop in de belangstelling
en energiebesparing krijgt meer dan ooit
de aandacht. In het Welkom Dorp wordt
veel elektriciteit gebruikt en dat kost veel
geld. Deze hoge elektriciteitskosten hangen
samen met de zorg voor de bewoners in
het Welkom Dorp (dementiahuis, ziekenhuis; keuken).
Een goede oplossing voor dit probleem is
het plaatsen van zonneboilers. Door deze
zonneboilers wordt op een andere manier
warm water geproduceerd. Dit biedt veel
voordelen. Om te beginnen betekent het
een verbetering van het comfort voor de
bewoners in het dorp; er is dan meer en

goedkoper warm water beschikbaar.
Het tweede voordeel is energiebesparing. Daarnaast gaan we aan de slag
met andere ecologische maatregelen:
het beperken van afval, het gebruik van
betere verf en het gebruik van duurzame verlichting (spaarlampen en ledverlichting). In de afgelopen nieuwsbrief
zijn we gestart met een speciale actie.
In totaal heeft dit een bedrag opgeleverd van € 9.772,- .
Hartelijk dank! Dankzij uw ondersteuning kunnen we beginnen met het
plaatsen van zonneboilers! Uw gift voor
dit project blijft welkom.

Nieuwsbrief
Vier keer per jaar verschijnt onze
nieuwsbrief, om 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.

Bestuur FHP
Dhr. H. Twigt, voorzitter
(directeur Dutchpack International)
Dhr. W.C. Roke, secretaris
(data security officer)
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

Voorlichting over
FHP-projecten op
Sri Lanka
Family Help Programme verzorgt graag
een voorlichtingsmiddag of -avond voor
u. De heer Gerrit IJzerman is bereid om
u iets te vertellen over Sri Lanka, haar
cultuur en bevolking en uiteraard over
FHP en haar projecten. Een film getiteld
“Sri Lanka, een wereld van verschil”
vertoont u prachtige beelden van Sri
Lanka en geeft een goede indruk van
de projecten die onze stichting realiseert
en de gezinnen, alleenstaande ouderen
die financieel worden ondersteund.
Buiten een reiskostenvergoeding zijn
aan deze voorlichting geen kosten
verbonden. We hopen dat wij u met
deze voorlichting kunnen interesseren
voor onze stichting. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact
opnemen met Jacqueline Blokhuis,
telefoon: 053 475 74 73 of mailen
info@fhpholland.nl.

Tel. 053 475 74 73 of per mail
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
e: info@fhpholland.nl
i: www.fhpholland.nl

ING:
55.83.116
ABN AMRO:
49.61.89.905

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:

