Donateursdag informatief en zonnig
Op zaterdag 24 april jl. vond voor de vierde keer de donateursdag van Family Help
Programme Holland-Sri Lanka plaats. Veel donateurs wisten de weg naar de
Buitenplaats in Arnhem goed te vinden. Oude en nieuwe bekenden konden elkaar
op een mooie locatie ontmoeten. Het werd een informatieve en gezellige dag.
Welkom Dorp
Uitvoerig is gesproken over het Welkom Dorp. Het dorp is behoorlijk opgeknapt. De
paden in het dorp zijn inmiddels bestraat, het ziekenhuis en het zusterhuis zijn
gerenoveerd, het multireligieus gebouw is voor wat het boeddhistische deel betreft
uitgebreid en de meeste huisjes zijn nu opgeknapt. Dit werd ook beaamd door een
aantal donateurs, die onlangs op Sri Lanka waren geweest en natuurlijk een bezoek
hadden gebracht aan het dorp.
Aan Leveste, zorggroep Emmen en omstreken, is gevraagd om advies uit te
brengen over de wijze waarop de kwaliteit van de zorgverlening in het dorp op een
hoger niveau kan worden gebracht. Uiteraard met in achtneming van de Sri
Lankaanse cultuur. Bij het opstellen van een opleidingsplan, de uitvoering en de
trainingen is gevraagd om gebruik te maken van de kennis/ervaring binnen
Leveste.
Er kwam naar voren dat de exploitatie van het dorp onder druk staat. De
continuïteit is namelijk afhankelijk van donaties: vaste giften, sponsoring
onderhoud dorp, incidentele giften en nalatenschappen. De ondersteuning van
ouderen in het dorp blijft behoorlijk achter en is dus zorgelijk te noemen. Wel is
FHP bezig om in ieder geval een financiёle continuïteit te vergroten door geld uit de
nalatenschappen voor langere tijd vast te zetten op de bank, de rente gaat naar het
Welkom Dorp. Dit doen wij uiteraard alleen bij nalatenschappen die deze
bestemming mogen krijgen.
Financiële ondersteuning gezinnen
FHP wijst de gezinnen die financieel worden ondersteund steeds op het grote
belang van onderwijs voor hun kinderen.
Op de vraag wat gezinnen zoal kunnen doen met de maandelijkse ondersteuning
van € 16,50 wordt geantwoord dat ze hier net wat extra’s mee kunnen doen, een
steuntje in de rug. FHP wil echter de gezinnen niet afhankelijk maken van deze
bijdrage maar hen juist uitdagen om ook zelf iets op te pakken, iets te
ondernemen.
De controle op de ondersteunende gezinnen en alleenstaande ouderen is en blijft
een belangrijk aandachtspunt.
Microkredieten
FHP Sri Lanka is hiermee gestart. Kenmerkend voor een dergelijk project is dat de
initiatieven bij de vrouwen vandaan komen. Zij zijn de basis van de maatschappij
en dragen de economie. De mannen moeten voortdurend uitgedaagd worden om
ook in beweging te komen.
Plannen voor de komende jaren
• Het versterken van de organisatie is een belangrijk aandachtspunt. Dit zou
onder andere kunnen door donateurs te verzoeken informatie over FHP te
verspreiden via hun netwerk.
• Het toerisme komt ook steeds meer op gang. Het zou natuurlijk fantastisch
zijn als de toeristen ook een bezoek brengen aan het dorp.
• Microkredieten nog verder uit te breiden.
• Project SHINE, de bouw van een gemeenschap in het voormalig
oorlogsgebied, te verwezenlijken en mogelijkheden bezien van sociale
woningbouw.

Voorlichting
Gerrit IJzerman, voorlichter FHP, gaf enthousiast aan dat hij graag voorlichting
geeft over FHP. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden (alleen een
kilometervergoeding). Deze voorlichting kan geregeld worden via het uitvoerend
bureau in Enschede,telefoon 053 4757473.
Werven!
Het was een goede bijeenkomst en de donateurs zijn weggegaan met het
vriendelijke verzoek om binnen hun eigen netwerk FHP onder de aandacht te
brengen. Op die manier hopen we nieuwe donateurs te krijgen voor ondersteuning
van dakloze ouderen in het Welkom Dorp, alleenstaande moeders met
schoolgaande kinderen, of alleenstaande ouderen. Gelukkig gaat het met Sri Lanka
beter na het einde van de oorlog. De armen profiteren daar echter nog nauwelijks
van. Onze inzet blijft dus nodig.

