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Renoveren dak
eetzaal
Welkom Dorp

Een van onze meest succesvolle projecten is het Nederlands
Welkom Dorp. Dit dorp biedt onderdak aan driehonderd dakloze
ouderen en is voor haar bestaan volledig afhankelijk van de
giften van donateurs en sponsoren. Het dorp heeft diverse
voorzieningen waaronder een eetzaal/ontmoetingsruimte,
zieken- en invalidenhuis, geriatrische kliniek, tandartsenpraktijk,
onderhoudswerkplaats en een wasserette. Ouderen die hier
wonen beschouwen het Welkom Dorp als het Nirvana
(de hemel).
Om dit dorp in stand te houden is het onderhoud van groot
belang. Bij de bouw van het dorp is destijds onvoldoende
rekening gehouden met de zware eisen die het klimaat aan het
onderhoud stelt. Er is al een aantal belangrijke bouwkundige
verbeteringen doorgevoerd en nu moet het dak van de eetzaal
nodig worden gerenoveerd. Het dak is enorm doorgezakt en op
verschillende plekken zijn er lekkages. Deze lekkages hebben
naast de dakbalken ook het metselwerk aangetast. De renovatie
zal een hele klus worden en de totale kosten hiervoor bedragen
€ 35.000,-. U begrijpt dat we daarbij dringend uw financiële
ondersteuning nodig hebben. Wilt u ook uw steentje bijdragen,
dan kunt u geld overmaken naar rekeningnummer 55.83.116
onder vermelding van project Renovatie dak eetzaal.
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Hoogtepunt reis naar Sri Lanka
'Onlangs hebben wij een reis gemaakt naar Sri Lanka waar we
ook ‘onze’ alleenstaande oudere hebben bezocht'.
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Opening kleuterschool Mannar
In maart vond de officiële opening plaats van de kleuterschool ’Jessica’ in Mannar. De grootouders van Jessica, die de
gelden voor de bouw van deze school hebben geworven,
waren bij de opening aanwezig.
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Weligampitiya
FHP is hier begonnen met
de bouw van een opleidingscentrum voor de jeugd in
Weligampitiya. Het gebouw
wordt eind juli opgeleverd.

Beste lezer
Voor u ligt de nieuwste editie van de FHPnieuwsbrief. We kijken met veel plezier
terug naar een zeer geslaagde donateursdag. Wat was de opkomst groot! Velen
hebben genoten van het interessante
en boeiende programma. Nu richten we
samen de blik weer naar de toekomst.

Kinderen uit Mannar

Deze nieuwsbrief wordt in tweevoud
verstrekt, dat doen we met een speciale
bedoeling. U kunt namelijk een belangrijke
bijdrage leveren aan het promoten van FHP!
Geef deze extra nieuwsbrief aan een goede
buur, vriend of familielid en misschien weet
u hiermee ook zijn/haar interesse te
wekken voor onze activiteiten op Sri Lanka.

meest succesvolle projecten van FHP en
biedt onderdak en zorg aan 300 dakloze
ouderen. Zoals u weet, is dit dorp voor haar
bestaan volledig afhankelijk van de giften
van donateurs en sponsoren. Helaas is er
de laatste tijd een zorgwekkende daling in
de financiële ondersteuning van ouderen in
het dorp. Natuurlijk wonen zij er nog steeds
en krijgen zij nog altijd de juiste zorg. Maar
het betekent wel dat we interen op onze
reserves; die zijn niet onuitputtelijk. Het
Welkom Dorp is een prachtig project en wij
hopen dan ook dat wij hier nog jarenlang
dakloze ouderen kunnen opvangen. Helpt
u ons, samen met uw buren, vrienden of
familie?

Welkom Dorp: het renoveren van het dak
van de eetzaal. Het dak is helaas in slechte
staat, het is doorgezakt en op verschillende
plekken zijn er lekkages. Kortom het dak
is nodig aan vervanging toe. De eetzaal is
een belangrijke plek voor de bewoners voor
de gemeenschappelijke maaltijden, elkaar
te ontmoeten en samen televisie te kijken.
We hopen dat we deze renovatie zo snel
mogelijk kunnen realiseren. Mogen wij weer
op u rekenen?

Deze zomer viert het Welkom Dorp haar
15-jarig bestaan. Het dorp is één van de

U zult ook merken dat deze nieuwsbrief in
het teken staat van een nieuw project in het

Namens het bestuur FHP Holland-Sri Lanka,
Jeannette Kriekenbeek, voorzitter

Hoogtepunt van onze reis naar Sri Lanka
Onlangs hebben wij een reis gemaakt naar
Sri Lanka waar we ook ‘onze’ alleenstaande
oudere hebben bezocht. Op de afgesproken
dag werden we opgehaald door de
chauffeur van FHP en naar het adres in
Ja-ela gebracht.
À propos we hebben veel waardering voor
de chauffeur die ons veilig door het enorme
drukke verkeer loodste.
We hadden voor mevrouw een voedselpakket gekocht waar ze erg blij mee was.

Na verschillende foto’s te hebben gemaakt,
zijn we weer vertrokken. De vijf en half uur
durende rit hadden we absoluut over voor
dit bezoek. Voor ons was het een hoogtepunt van onze reis en we zijn erg blij met
de hulp van FHP hierbij. We weten niet of
het ons was gelukt, als we alles zelf
hadden moeten regelen. Het bezoek heeft
veel indruk op ons gemaakt.
Een dankbare donateur

Rest mij nog u een zonnige zomer en een
prettige vakantie toe te wensen.
Met vriendelijke groet,

Schilder
Een donateur uit Kollum heeft tijdens
een reis naar Sri Lanka het gezin
bezocht dat hij ondersteunt. Dit gezin
woont in een huis dicht bij een rivier.
In de moessontijd staat het huisje
onder water en moet het gezin een
ander onderkomen zoeken.

voor een ander huis. De donateur
is schilder van beroep en inmiddels
gepensioneerd. Terugkomend in
Nederland heeft hij zijn diensten
aangeboden bij verschillende instanties
voor schilderwerkzaamheden. Inmiddels heeft hij al een aantal klusjes
opgeknapt. Binnenkort is het geld bij
elkaar en kan er een huisje worden
gekocht.

Dit was voor de donateur een reden
om eens naar mogelijkheden te kijken

Een prachtig initiatief! Namens onze
stichting en het gezin hartelijk dank.

Donateursdag
9 april jl.

Opening kleuterschool
in Mannar
In maart vond de officiële opening plaats van de kleuterschool ’Jessica’ in Mannar.
De grootouders van Jessica, die de gelden voor de bouw van deze school hebben
geworven, waren bij de opening aanwezig.
Mannar ligt in het Noorden van Sri Lanka en is voormalig oorlogsgebied. In december
2009 is FHP gestart met de actie SHINE, onder andere de bouw van huizen voor de
oorlogsslachtoffers en de bouw van een kleuterschool.
Het gebied is moeilijk toegankelijk, er zijn speciale visa nodig, en de wegen zijn erg slecht
begaanbaar. Links en rechts van de weg zijn allerlei tentenkampen; het ziet er somber
uit. De opening van de kleuterschool was wel een blije gebeurtenis met blije zingende
kinderen. We hopen dat de kinderen nog lang van de school gebruik mogen maken.

Auditorium Bopitiya
De hevige regenval van begin dit jaar
heeft de bouwwerkzaamheden vertraagd.
Ondanks de zware tegenslag wordt het
gebouw eind juli opgeleverd. Het gebouw
is bestemd voor jong en oud uit de
omgeving van Bopitiya.

Men kan hier extra lessen volgen,
bijvoorbeeld op het gebied van elektronica, gezondheidszorg, daarnaast worden
er ook kook- en naailessen gegeven.
Mensen kunnen zich op die manier
verder ontwikkelen. Zo werken zij zelf
actief aan een betere basis voor hun
verdere leven.

De donateursdag is dit keer gehouden
in het zonnige Enschede. Veel donateurs
zijn gekomen naar Prismare in de
herbouwde wijk Roombeek. En dat
terwijl een groot aantal van onze
donateurs uit het midden en westen
van ons land komt.
Directeur Fons Catau gaf een helder en
boeiend overzicht van de activiteiten van
FHP in het verleden en in de toekomst.
Na de pauze vertelde Jacqueline Blokhuis
vol enthousiasme over FHP en microcredits.
Vervolgens kwam het relaas van een zeer
actieve donateur over diverse projecten
waarvoor zij geld inzamelt. Na afloop
van de lunch was er een rondleiding in
deze bijzondere wijk. Het was weer een
informatieve en gezellige dag.
Wilt u hierover meer lezen kijk dan op
onze website www.fhpholland.nl

Help mee met het promoten
van FHP
Geef deze extra nieuwsbrief aan een
goede buur, vriend of familielid.

Bestuur FHP
Mevr. J. Kriekenbeek, voorzitter
(communicatieadviseur)
Dhr. B. Berendsen, secretaris
(consultant)

“Ayubowan in
het Welkom Dorp”

Dhr. J. Immink, penningmeester
(adviseur zorg)

Het boekje geeft een mooi overzicht van het leven in het Welkom Dorp en is te koop
voor € 10,-. Bent u geinteresseerd? Laat ons dit weten per mail info@fhpholland.nl
of per telefoon 053 475 74 73.

Koersinformatie

Dhr. J.K. Klooster, bestuurslid
(OG-adviseur)
Mevr. M. van Steendelaar, bestuurslid
(studente Rechten)

Uw contactpersoon voor het FHP:
Jacqueline Blokhuis

De volgende bedragen in Rupees zijn/worden aan uw gezin of oudere uitbetaald:
Een gezin (€ 16,50)
april: Rps. 2.197,80
mei en juni: Rps. 2.257,20

Een oudere (€ 8,25)
april: Rps. 1.080,40
mei en juni: Rps. 1.129,36

Voorlichting over FHP
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.

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u
contact opnemen met Jacqueline Blokhuis,
telefoon: 053 4757473
of mailen info@fhpholland.nl.

Weligampitiya
Destijds vroegen de inwoners van Weligampitiya om een opleidingscentrum in
het midden van het dorp. Dit project kon worden gerealiseerd door een gift van
Stichting Vakantie Verblijven Friesland.
Het gehele project is met name gericht op jongeren. Oudere bewoners van
Weligampitiya willen graag hun kennis en vaardigheden overdragen aan de jongeren.
Met deze extra kennis maken de jongeren eerder kans op het vinden van een baan.
Zo kunnen ze hun leven op een positieve manier vervolgen en een zinvol en
zelfstandig bestaan leiden.
Dit gebouw bestaat uit twee verdiepingen en wordt eind juli opgeleverd.

Wij bedanken ontwerpbureau Neerlandsvlak voor de opmaak van onze nieuwsbrieven.

Adresgegevens
FHP Holland -

ING: 55.83.116

Sri Lanka

ABN AMRO: 49.61.89.905

Bezoekadres:

FHP Sri Lanka

Weth. Beversstr. 175,
7543 BK, Enschede

Pamunugama

t: 053 475 74 73

t+f: 0094 11 22 36 779

e: info@fhpholland.nl

‘Welkom Dorp’:

i: www.fhpholland.nl

t: 0094 31 22 99 785

Gedrukt in Sri Lanka door:

