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Zonne-energie voor
Welkom Dorp
Geslaagde actie! Rond de kerst zijn we gestart met het
werven van geld voor dit project. Tot nu toe heeft deze
actie een bedrag van € 10.577,- opgeleverd.
In het Welkom Dorp is men druk bezig met het plaatsen van
zonnepanelen en boilers. Het ziekenhuis en het dementiahuis zijn inmiddels voorzien. De volgende stap is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het restaurant en
van de keuken. Aan alle gulle gevers: dank voor uw steun!

Project SHINE

Support Homeless
In North East

Met project SHINE ondersteunt FHP de mensen in
Mannar die geleden hebben onder de oorlog. Deze actie
voor Srilankanen in het voormalige oorlogsgebied zijn we
in december 2009 gestart. Op dit moment hebben we
een bedrag van ruim € 135.000,- ontvangen. Dit is inclusief de bijdrage van woningcorporatie De Woonplaats.
Kleuterschool
In juli willen we starten met de bouw van 25 woningen en
een kleuterschool. Het geld voor de bouw van deze kleuterschool is al binnen. Een FHP-donateur heeft zich hiervoor
ingezet en het geld ingezameld.
Duurzame woningen
FHP is in onderhandeling met de overheid over de invulling van dit project. Een belangrijke hobbel moet nog wel
worden genomen. De overheid is namelijk van mening dat
daar goedkope woningen moeten worden gebouwd. Kleine
eenvoudige woningen zonder ramen, die vrij snel neergezet
kunnen worden. FHP heeft echter heel duidelijk aangegeven hier niet mee akkoord te gaan. Op die manier bouw je
woningen die binnen korte tijd verkrotten. FHP wil zich
alleen inzetten voor duurzame eenvoudige woningen.
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Overhandiging tsunamiboekje
Trots overhandigde op 16 februari jl. Fons Catau het boekje
“Een toekomst na de tsunami” aan de ambassadeur van Sri Lanka.
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Dagonna

Microkredieten

Ook u kunt een project adopteren

Het verstrekken van microkredieten (kleine leningen) staat in de
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Beste lezer,

Koersinformatie

De tweede nieuwsbrief van dit jaar
ligt nu voor u. Zoals u hierin kunt
lezen, hebben we de afgelopen
maanden niet stilgezeten.

In de maanden april, mei, juni zijn/
worden de volgende bedragen in
Rupees aan uw gezin of oudere uitbetaald: Een gezin voor € 16,50 ontvangt
een uitkering van Rps. 2.227,50.
Een oudere voor € 8,25 ontvangt een
uitkering van Rps. 1.114,50.

Februari jl. heeft Fons het boekje “Een
toekomst na de tsunami” officieel
overhandigd aan de ambassadeur van
Sri Lanka, Mrs. Grace Asirwatham.
Op Sri Lanka heeft dit de landelijke
pers gehaald.
Ook hebben we van vele donateurs
positieve reacties op dit boekje ontvangen. Het boekje is nog steeds te koop
door het overmaken van € 10,- op
rekeningnummer 55.83.116 (ING) onder
vermelding van tsunamiboekje.
Op 24 april heeft de jaarlijkse donateursdag plaatsgevonden. Het is altijd
fijn om samen met de donateurs van
gedachten te wisselen over FHP, het
programma en het uitbreiden van
de naamsbekendheid. In de herfst
nieuwsbrief zullen wij u in het kort
informeren over deze geslaagde dag.
In het Welkom Dorp is inmiddels
begonnen met het installeren van
zonneboilers in het ziekenhuis en in
het dementiahuis. Elders in de nieuwsbrief leest u iets meer hierover.
Ons FHP-bestuur is met de overheid in
onderhandeling over het project SHINE,
de bouw van een gemeenschap in het
noorden van Sri Lanka, district Mannar,
voormalig oorlogsgebied. Het ligt nog

steeds in de bedoeling om in juli te
starten met de bouw van (in eerste
instantie) 25 woningen.
Tot slot wil ik een belangrijke oproep
doen aan onze begunstigers tot het
werven van extra donateurs. Mocht u
iemand weten die belangstelling heeft
om Family Help Programme te ondersteunen: laat het ons weten! Met een
kleine bijdrage kan het verschil al worden gemaakt tussen bittere armoede
en een menswaardiger bestaan.
Een vriendelijke verzoek daarnaast
aan u, wilt u deze nieuwsbrief, na het
lezen, niet weggooien maar doorgeven
aan uw kennissen. Alle extra (gratis)
bekendheid helpt.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en uiteraard voor de steun
die wij al van u mochten ontvangen.
Ik wens u een zonnige zomer en
een fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur FHP Nederland

Kleuterschool
Dagonna
Dit project was door een donateur
“geadopteerd”. Ouders uit Dagonna
vroegen FHP een kleuterschool te
bouwen. Een van onze donateurs is
gaan kijken en besloot om te gaan
werven voor deze bouw. Februari
2010 was het zover: het gebouw
kon officieel worden geopend. De
kinderen, ouders en leerkrachten zijn
erg dankbaar voor de inspanning en
ondersteuning van deze donateur.
Ook u kunt een project adopteren
en verwezenlijken. FHP doet een
projectvoorstel en u verzorgt de
fondsen-werving. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met ons kantoor in
Enschede (tel: 053 475 74 73).

Hugo Twigt, voorzitter.

Overhandiging tsunamiboekje
Trots overhandigde op 16 februari jl.
Fons Catau het boekje “Een toekomst
na de tsunami” aan de ambassadeur
van Sri Lanka, Mrs. Grace Asirwatham.
Zij nam het boekje dankbaar in
ontvangst en complimenteerde
Family Help Programme met hetgeen
zij hadden bereikt op Sri Lanka voor
de slachtoffers van de tsunami.

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

Microkredieten
Het verstrekken van microkredieten (kleine leningen) staat in de belangstelling bij veel organisaties en heeft de afgelopen jaren vele positieve resultaten
opgeleverd in de strijd tegen de armoede.
Family Help Programme, met als
doel ondersteuning en verbetering
van de leefomstandigheden van de
allerarmsten op Sri Lanka, ziet grote
kansen in deze projecten. In 2008 is
dan ook begonnen met het verstrekken van microkrediet. Ondernemende
mensen in arme gebieden komen in
aanmerking voor een microkrediet. Op
die manier kunnen zij op eigen kracht
ondernemen en zelfstandig een
bestaan opbouwen.
Projectplan
Mensen kunnen hun projectplan
indienen bij een CBO (Community
Based Organisation). Een CBO is een
sociale organisatie zonder winstoogmerk, die opereert binnen een specifieke lokale gemeenschap. De leden
van een CBO hebben bijzondere sociale voordelen, zij mogen onder anderen microkrediet ontvangen. Daarnaast
geeft een CBO trainingen over diverse
onderwerpen van ondernemerschap
zoals productmarketing, boekhouding
en het schrijven van een projectvoorstel. Een medewerker van ons kantoor
in Pamunugama kan helpen met het
schrijven van een projectplan.
Bakstenen
Een mevrouw heeft een projectplan
ingediend voor het maken van bak-

stenen. Zij had zelf geen geld voor de
aanschaf van een oven en materialen. Zij heeft hiervoor een lening ontvangen. We hebben haar zelf bezocht
en waren behoorlijk onder de indruk.
Ze mengt klei met water en vervolgens pakt ze een mal en vult deze
met de klei. Daarna verwijdert ze de
mal en legt de “steen” in de zon om
aan te drogen. Als ze een stapel heeft
gemaakt gaan de stenen in de oven.
Het uiteindelijke resultaat is een echte
handgemaakte baksteen. Ze heeft
zelf gezorgd voor afnemers. Ze is zeer
succesvol: inmiddels heeft ze zoveel
afnemers dat ze de productie maar
nauwelijks aankan.
Kippen
Een ander voorbeeld is het projectverzoek van een mevrouw om een
kippenfokkerij te starten. Ze heeft een
lening gekregen voor aanschaf van
kippen, een hok en voer. Inmiddels
lopen er vijftig kippen vrij rond. Ze
heeft vaste afnemers voor de eieren.
De opbrengst van de verkoop wordt
besteed aan het kopen van voer en
aan het aflossen van het krediet. Heel
laconiek vertelt ze dat kippen die niet
leggen worden geslacht of verkocht.
Kans
Omdat de lokale economie zwak is,

blijven veel mensen vaak op een
armoedig bestaan steken. Ze hebben
hulp nodig om grip op hun eigen
leven te kunnen krijgen. Doordat FHP
microkredieten verstrekt krijgen mensen een kans om los te komen van
hulp van anderen. Met het opzetten
van een eigen onderneming kunnen
ze beter voor zichzelf en hun familie
zorgen. Ze zullen hun onderneming
uitbreiden en gelijkertijd zal de lokale
economie groeien. Als FHP willen we
hierin graag een positieve rol spelen.

Voorlichting over
FHP-projecten op
Sri Lanka
Family Help Programme verzorgt
graag een voorlichtingsmiddag
of -avond voor u. De heer Gerrit
IJzerman wil u graag iets vertellen
over Sri Lanka, de cultuur en
bevolking en uiteraard over FHP
en haar projecten.

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.
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Dhr. H. Twigt, voorzitter
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(studente Rechten)

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 en alleenstaande ouderen
die financieel worden ondersteund.

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 (tel: 053 475 74 73 of per mail
info@fhpholland.nl).

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

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

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

Gedrukt in Sri Lanka door:

