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Kerstactie:
maaltijden bewoners
Welkom Dorp

Laat ik beginnen om u en uw dierbaren fijne feestdagen te
wensen en een goed 2012. Mede namens bestuur, personeel
en allen, de gezinnen, ouderen en ook de bewoners in het
Welkom Dorp, die door u worden ondersteund.
Het opzij zetten van een euro voor een bewoner in het dorp, een
halve euro voor een gezin of een kwart euro voor een alleenstaande oudere per dag, maand na maand, jaar na jaar is niet iets
wat elke persoon zal doen. Daarvan zijn we ons terdege bewust.
U kunt nog steeds blij zijn met de gedachte dat u met uw donatie
een dakloze oudere, een gezin met kinderen of een kinderloos
oudere aan minstens één maaltijd per dag heeft geholpen.
De meer dan 200 dakloze ouderen die in het dorp wonen, krijgen
eten, kleding, verzorging en de nodige medische aandacht in de
laatste fase van hun leven. Ze kijken op naar FHP om te kunnen overleven en op hun beurt kijkt FHP naar de goodwill van
de donateurs. Gemiddeld wordt jaarlijks € 75.000,- besteed aan
maaltijden. Een deel hiervan wordt bijgedragen door donateurs.
Het voortbestaan van het dorp is voor FHP een grote zorg. Het
lot van deze bewoners ligt in onze handen en het is voor hen
ondenkbaar wanneer dit dorp zou ophouden te bestaan.
Daarom willen wij alle donateurs en sponsoren verzoeken om
met de feestdagen een kleine tegemoetkoming te doen in de
kosten van de maaltijden voor deze bewoners. Namens de
bewoners willen wij u hiervoor hartelijk danken.
Fijne feestdagen wenst u
William Phillipsz, Directeur FHP Sri Lanka

Bewoners op weg naar de eetzaal
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In Memoriam: Jan van Teeffelen
Een zeer aimabel mens is niet meer. Vrijdag 16 september jl. is
de heer Jan van Teeffelen op 81-jarige leeftijd overleden.
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Bewoonster Welkom Dorp 100 jr.
Ms. Kankanige Justina Perera woont al meer dan 8 jaar in het
Welkom Dorp en op 11 september jl. werd zij 100 jaar. Ze is
daarmee de oudste bewoonster in het dorp.
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Verjaardagsgift
Een donateur uit de Noordoostpolder heeft onlangs zijn 60e
verjaardag gevierd. Hij vroeg
hen een vrijwillige bijdrage voor
Family Help Programme.

Project SHINE
in Mannar
De 53 huizen zijn nu bijna gereed. Het
slechte weer van de afgelopen tijd heeft
voor behoorlijk oponthoud gezorgd.
Wegen waren onbegaanbaar waardoor
materialen niet aangevoerd konden
worden. Aanvankelijk was de oplevering
gepland in oktober, maar door de zeer
slechte weersomstandigheden is dit
uitgesteld tot begin januari 2012.

Beste lezer
Eetzaal Welkom Dorp

Ook deze nieuwsbrief staat in het teken
van het Welkom Dorp.
FHP heeft in 1996 het Welkom Dorp
gebouwd voor ouderen die dakloos zijn
of geen goed onderdak kunnen vinden
binnen familiekring. De ouderen in het
dorp mogen er voor de rest van hun leven
blijven wonen. Zij krijgen onderdak, voedsel en (medische) zorg. Family Help Programme verzorgt onderhoud, administratie
en overige diensten. Er is woonruimte voor
maximaal 400 ouderen mits de financiële
middelen hiervoor toereikend zijn. Op dit
moment kunnen we plaats bieden aan
ruim 200 dakloze ouderen.

Doe mee!
De hoge inflatie op Sri Lanka resulteert in
hoge kosten van de consumptiegoederen. Door de goede verzorging worden de
ouderen in het dorp steeds ouder en de
zorgvraag steeds groter. Hiermee stijgen ook
de (zorg)kosten.
Kerstactie: maaltijden Welkom Dorp
Deze keer willen we uw steun vragen
voor de maaltijden van de bewoners van
het Welkom Dorp. Helpt u mee met de
financiering van deze maaltijden? We hebben hiervoor een speciale antwoordkaart
bijgevoegd. Alle giften zijn uiteraard welkom!
Uw donatie betekent een gezonde maaltijd
voor ouderen in het Welkom dorp.

In Memoriam:

Jan van Teeffelen 1930 - 2011
Een zeer aimabel mens is niet meer.
Vrijdag 16 september jl. is de heer Jan van
Teeffelen op 81-jarige leeftijd overleden.
Jan was al enige tijd ziek; hij had een
aandoening aan zijn longen waaraan hij
uiteindelijk is overleden. Hij was jarenlang
donateur en fotograaf van Family Help
Programme en vooral erg betrokken bij het
Welkom Dorp.

Onder andere voor zijn betrokkenheid bij dit
project werd hij in 2010 benoemd tot ridder
in de Orde van Oranje Nassau.
Het is niet in woorden uit te drukken wat
Jan voor FHP en met name voor het Welkom
Dorp heeft betekend. Wij zijn hem heel
dankbaar voor zijn enorme inzet en toewijding voor de allerarmsten op Sri Lanka.

Veel dank
Voor dit jaar willen wij onze dank uitspreken
aan iedereen die in 2011 heeft bijgedragen
aan de ondersteuning van Family Help
Programme. We hopen het komende jaar
ook weer op uw steun te mogen rekenen.
Wij wensen u prettige feestdagen en een
goed en gezond 2012.
Namens het bestuur FHP Holland-Sri Lanka
Jeannette Kriekenbeek, voorzitter.

Een 100-jarige bewoonster
in het Welkom Dorp
Ms. Kankanige Justina Perera woont al meer dan 8 jaar in het Welkom Dorp en op
11 september jl. werd zij 100 jaar. Ze is daarmee de oudste bewoonster in het dorp.
Ze vertelt dat ze is geboren in het zuiden van Sri Lanka in Weliwita als oudste van 7
kinderen. Op 20-jarige leeftijd is ze uitgehuwelijkt aan een arbeider uit een naburig
plaatsje. Haar huwelijk was niet gelukkig, haar man was gokverslaafd. Na één jaar
huwelijk is haar zoontje geboren en na 5 jaar is ze gescheiden. Met haar zoontje is ze
weer naar haar ouders gegaan. Daar verdiende ze geld door les te geven in knutselen.
Met behulp van haar familie kon zij haar zoon groot brengen. Vanwege haar slechte
financiële situatie heeft haar zoon de school niet af kunnen maken. Uiteindelijk heeft hij
een baantje gekregen bij de gemeente. Toen hij 29 jaar was trouwde hij; dit huwelijk
mondde na een paar jaar uit in een scheiding. Hij trouwde voor de 2e keer en uit dit
huwelijk kreeg hij drie dochters. Op 57-jarige leeftijd overleed hij aan kanker. Dit was een
hele verdrietige periode. Justina nam haar schoondochter en kleinkinderen bij haar in huis.

'Ze woont er graag en krijgt alle zorg die ze nodig heeft'
Op een dag ging ze naar een bijeenkomst van ouderen in haar dorp. Na afloop van deze
bijeenkomst ging ze terug naar huis en daar werd ze door één van haar kleindochters uit
haar eigen huis verjaagd.
Ze was erg verdrietig en depressief en besloot een einde aan haar leven te maken door
voor de trein te springen. Een buurman heeft haar hiervan weerhouden. Daarna heeft
ze een tijdje bij bekenden gewoond. Op een dag hoorde ze over het bestaan van het
Welkom Dorp. Ze is er naar toe gegaan en vanaf dat moment woont ze in het dorp.
Ze woont er graag en krijgt alle zorg die ze nodig heeft. Ze is nu blind en heeft veel
ondersteuning en aandacht nodig. “Ik word met alles geholpen en ze zijn allemaal erg
vriendelijk”, vertelt Justina. Toen ze 100 jaar werd kwam al het personeel langs om haar
geluk te wensen en dat gaf haar een heel blij gevoel. Justina: “Dit is mijn thuis tot mijn
laatste dag.”

Bewoners Welkom Dorp

Geefwet
2012
Voor bedrijven wordt het nog
aantrekkelijker gemaakt om te geven.
De niet-aftrekbare drempel van 227
komt te vervallen en het toegestane
totaalbedrag aan aftrekbare giften
wordt verhoogd. In plaats van 10% nu,
mag vanaf 2012 maximaal 50% van
de winst als aftrekbare giften worden
opgenomen, met een maximum van
€ 100.000.
Wanneer u (een deel van) deze
beschikbare ruimte voor FHP wilt
bestemmen, gaan we hierover graag
met u in overleg.

FOX Feel Good
FOX Vakanties heeft sinds twee jaar het
concept FOX Feel Good in haar aanbod
opgenomen. FOX Feel Good betekent
dat reizigers na afloop van hun prachtige
rondreis nog een paar dagen verlengen
en tijdens die verlengingsdagen drie
halve dagen de handen uit de mouwen
steken en meewerken aan een project.

'de lokale bevolking een
handje helpen en zo het
land echt leren kennen'

Family Help Programme biedt hiertoe op
Sri Lanka de mogelijkheid om werkzaamheden te verrichten in het Welkom Dorp.
Op deze manier kunnen FOX-reizigers
naast een mooie vakantie de lokale
bevolking een handje helpen en zo het
land echt leren kennen. De deelname aan
het FOX Feel Good pakket geschiedt onder
eigen verantwoordelijkheid en FHP aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door of voortkomend uit de verrichte werkzaamheden.
Onderhoudswerkzaamheden Welkom Dorp

Verjaardagsgift

Bestuur FHP

Een donateur uit de Noordoostpolder heeft onlangs zijn 60e verjaardag gevierd.
Zijn gasten heeft hij verzocht geen cadeaus mee te nemen. Hij vroeg hen een
vrijwillige bijdrage voor Family Help Programme, speciaal voor het Welkom Dorp.
Dit heeft een bedrag opgeleverd van € 642,50. De donateur zelf gaat dit aanvullen
tot een bedrag van € 999,99!
Van onze kant willen we de donateur van harte gelukwensen met zijn verjaardag en
danken voor dit bedrag, dat geheel ten goede zal komen aan het Welkom Dorp.

Koersinformatie

De volgende bedragen in Rupees zijn/worden aan uw gezin of oudere uitbetaald:

		

Gezin (€ 16,50)		

Oudere (€ 8,25)

oktober		
november
december

Rps. 2004,75		
Rps. 2108,70		
Rps. 2153,25		

Rps. 1003,05
Rps. 1055,06
Rps. 1077,35

Mevr. J. Kriekenbeek, voorzitter
(communicatieadviseur)
Dhr. B. Berendsen, secretaris
(consultant)
Dhr. J. Immink, penningmeester
(adviseur zorg)
Dhr. J.K. Klooster, bestuurslid
(OG-adviseur)
Mevr. M. van Steendelaar, bestuurslid
(studente Rechten)
Uw contactpersoon voor het FHP:
Jacqueline Blokhuis

Maartje de Bruin
kleuterschool
De laatste hand wordt aan het gebouw gelegd.
De officiële overhandiging vindt begin 2012 plaats.

Voorlichting over FHP

Follow us on

Wilt u regelmatig op de hoogte worden
gehouden? Bezoek ons dan op facebook onder Family Help Programme en
gebruik de button “Vind ik leuk!”.

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.

Micro krediet
In 2008 is FHP op kleine schaal begonnen met het verstrekken van microkredieten.
Hierbij gebruik makend van Community Based Organisations, kleine sociale organisaties binnen lokale gemeenschappen, een soort van corporaties zonder winstoogmerk.
Op dit moment zijn er 35 CBO’s. Inmiddels heeft een groot aantal mensen krediet gekregen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een koe, een naaimachine, of het opstarten
van een kippenfokkerij of winkeltje. Naast de maandelijkse aflossing moet men in drie
jaar tijd 18% van het bedrag dat ze hebben geleend terug betalen.

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:

