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FAMILY HELP PROGRAMME
Opgericht 11 december 1984 door de heer Herman Steur

Kerstactie 2012,
het Welkom Dorp
Tijdens het koperen jubileum van FHP Sri Lanka, inmiddels
al weer 20 jaar geleden, bracht Herman Steur zijn plannen
voor de bouw van het Welkom Dorp voor de eerste keer in
de openbaarheid. Voor Sri Lanka een totaal nieuwe aanpak
om dakloze ouderen een plaats te geven waar zij zich thuis
kunnen voelen. April 1994 werd de grond aangekocht voor
de bouw van het Welkom Dorp. Een prachtig terrein met de
bedoeling een Hollandse sfeer te creëren. Juli 1994 werd
de eerste steen gelegd en in 1996 werd het dorp officieel
geopend door Jos Brink.
Deze opening is nu 16 jaar geleden en de ontwikkelingen
in het dorp hebben niet stil gestaan. Het dorp is prachtig
aangelegd, inmiddels is er een dementiahuis bijgekomen en
een tandartspraktijk. De paden zijn verhard en het dorp maakt
gebruik van solar energie. Op dit moment wordt er gewerkt
aan de vervanging van het dak op het restaurant. Het was de
wens van Herman Steur om dit dorp, ook na zijn overlijden,
in stand te houden. Deze wens van hem is ook onze wens.
Daarom willen we tijdens deze kerstactie uw bijdrage vragen
voor het Welkom Dorp, zodat we nog in lengte van dagen de
wens van Herman Steur, het verzorgen van dakloze ouderen
in het dorp, kunnen blijven vervullen. We hebben hiervoor
een speciale antwoordkaart bijgevoegd.

Bewoners terug van de lunch
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Beste lezer
We zitten al weer in de laatste maand van 2012 en het
decembernummer ligt hier voor u. Voor FHP was het een
heel bewogen jaar.
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Opening centrum "Monique"
Het studiecentrum “Monique” is met een mooie ceremonie
geopend!
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Werken in het
Welkom Dorp
Al meer dan 16 jaar

Alle giften zijn uiteraard welkom! Uw donatie betekent een
warm bestaan voor ouderen in het Welkom dorp.

Opening
studiecentrum
“Monique”
Het studiecentrum “Monique” is met een
mooie ceremonie geopend! Eind vorig
jaar vroegen ouders van schoolkinderen
in Yakkaduwa om een multifunctioneel
gebouw bij deze school. Yakkaduwa is
een van de armste parochies in het district
Colombo. Voor veel kinderen uit deze arme
gezinnen is het niet mogelijk om thuis te
leren en hun huiswerk te maken.

Beste lezer
Entree Welkom Dorp

We zitten al weer in de laatste maand van
2012 en het decembernummer ligt hier voor
u. Voor FHP was het een heel bewogen jaar.
In maart overleed Herman Steur, de
oprichter van FHP en van het Welkom Dorp,
op 81-jarige leeftijd. Hij was onderweg
naar Nederland. Tijdens een tussenstop in
Amman werd hij onwel; in het ziekenhuis
van Amman is hij overleden. Volgens
zijn wens is hij op Sri Lanka begraven in
aanwezigheid van een aantal familieleden,
bestuursleden, donateurs. Verder woonden
veel Sri Lankanen de begrafenis bij. Tijdens
de donateursbijeenkomst in mei hebben
we uitgebreid stilgestaan bij het leven en
het werk van Herman. We missen zijn
enthousiaste inzet en betrokkenheid en
zullen zijn werk voortzetten.
Voor FHP is het een uitdaging om een visie
te ontwikkelen voor de toekomst. We zijn
bezig met het ontwikkelen van beleid en
activiteiten om onze doelen in de toekomst
te kunnen realiseren. Voor de toekomst van
de mensen op Sri Lanka, alleenstaande
moeders, alleenstaande ouderen, bewoners

van het Welkom Dorp.
Op Sri Lanka is er nog steeds geen
goede zorg voor alleenstaande ouderen.
Daarom wil FHP zich de komende jaren
actief inzetten om het unieke project, het
Welkom Dorp, in de toekomst veilig te
stellen. De kerstactie 2012 staat dan ook
in het teken van het Welkom Dorp. Mocht
u het komende jaar naar Sri Lanka reizen
breng dan ook een bezoekje aan het
Welkom Dorp.

"Het is zeker de
moeite waard!"
Tot slot willen wij u als bestuur hartelijk
danken voor uw steun en uw vertrouwen.
We hopen het komende jaar weer op u te
mogen rekenen.

De kinderen die hier op school zitten
hebben behoefte aan een plek waar ze
rustig kunnen studeren, lezen en extra
lessen kunnen volgen. De oudere kinderen
kunnen hier cursussen volgen zoals
computer, timmeren et cetera. Een donateur
van FHP heeft het geld beschikbaar
gesteld. In augustus jl. vond de feestelijke
opening van het gebouw plaats. Dit ging
natuurlijk gepaard met een prachtige dans
ingestudeerd door de kinderen.

Wij wensen u fijne feestdagen toe en een
heel goed 2013.
Namens het bestuur
Jeannette Kriekenbeek, voorzitter

Klachtenregeling
FHP probeert haar werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Mocht u toch een
klacht hebben dan kunt u de klachtenregeling via onze website www.fhpholland.nl inzien
en/of downloaden of opvragen via ons kantoor in Enschede per mail info@fhpholland.nl
of per telefoon 053 4757473.

Tip!

Vraag voor uw
verjaardag, huwelijk,
jubilea, afscheid een
donatie voor Family
Help Programme Holland-Sri Lanka.

van
Werken in het Welkom Dorp Stand
zaken bouw
Mijn naam is Sunil Munasinghe en ik
werk al meer dan 16 jaar als bakker in het
Welkom Dorp.

Mijn naam is Nimal Chandrasiri en ben al
meer dan 16 jaar chef kok in het Welkom
Dorp.

Ik kan zeggen dat hier 250 dakloze
ouderen fijn en gelukkig wonen. Alles
wat ze nodig hebben is er. Een ziekenhuis,
een dementiahuis, een tandartspraktijk.
Ze krijgen eten, kleren, medicijnen en zorg.
Ik ben werkzaam in de bakkerij en werk
met goed materiaal waardoor ik goede
en gezonde producten kan maken voor
de bewoners. We hebben 7 menu’s voor
7 dagen. Op speciale dagen zoals Kerst,
Nieuwjaar maak ik altijd iets extra’s voor
de bewoners. Op iedere eerste dag van
de maand ontvangen alle bewoners een
coupon van Rps. 200,- (€1,25). Hiermee
kunnen ze in het dorpswinkeltje iets kopen
zoals bijvoorbeeld shampoo of zeep. Mooi
dat FHP die dakloze ouderen op Sri Lanka
op deze manier helpt!

Ik ben er trots op om te kunnen zeggen
dat het Nederlands Welkom Dorp het
enige dorp op Sri Lanka is waar meer dan
250 dakloze ouderen onderdak hebben
en worden verzorgd. Ik vind het fijn om
voor de ouderen in dit dorp lekkere en
gezonde maaltijden te bereiden. Naast
mijn werk in de keuken verricht ik ook
onderhoudswerkzaamheden.
U kunt zich niet voorstellen wat er in dit
unieke dorp allemaal mogelijk is voor
ouderen als u het niet met eigen ogen
hebt kunnen zien.

"Misschien komt u
een keertje kijken?"
Nimal Chandasiri

Sunil Munasinghe

Bouw Westlandschool
De bouw van de zogeheten Westlandschool
bij de Galayaya Tempel is bijna gereed.
Alleen het schilderwerk moet nog worden
gedaan. Februari 2013 zal, in aanwezigheid
van de sponsor van dit project, het gebouw
officieel in gebruik worden genomen.
Bouw kleuterschool
Montessorischool-Zuid Hilversum
De bouw van deze school is tot stand
gekomen door de inzet van de leerlingen
van basisschool Montessorischool-Zuid
uit Hilversum. In onze vorige nieuwsbrief
hebben we hier uitvoerig bij stilgestaan.
De eerste steen voor de bouw van deze
school werd mei jl. gelegd. Op 28 oktober
is de school officieel geopend door het
ontsteken van de traditionele olielamp.
Veel waardering en dank was er voor
de leerlingen, leerkrachten, ouders en
vrijwilligers van de Montessorieschool-Zuid
te Hilversum.
De kinderen reageerden erg enthousiast
op de spelmaterialen (schommels,
glijbaan et cetera) ook gesponsord
door de Montessorischool.

Nimal Chandasiri
Sunil Munasinghe

NRC Charity
Awards 2012
Ook dit jaar vielen we niet in de prijzen
voor de NRC Charity Awards. Deze keer
zijn we doorgedrongen tot de tweede
ronde en behoorden tot de 24
geselecteerden van de 255 inzendingen.
Iedereen die op onze advertentie heeft
gestemd, willen we hartelijk danken.
In het bijzonder Neerlandsvlak die geheel
kosteloos de advertentie heeft ontworpen.
Volgend jaar proberen we het weer!

FHP zoekt bestuurslid/-leden
Eind december 2012 nemen twee
bestuursleden afscheid van het bestuur.
Wij zijn dan ook op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Er is een profielschets
opgesteld.

Mocht u geinteresseerd zijn, bekijk dan
onze website www.fhpholland.nl of neem
contact op met het uitvoerend bureau per
mail info@fhpholland.nl of per telefoon
053 4757473.

Voorlichting
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

Gedrukt op
Sri Lanka door:

Bestuur FHP

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

Akte van schenking
Giften aan FHP zijn fiscaal aftrekbaar.
Wanneer u deze giften omzet in
periodieke notarieel vastgelegde giften,
gelden hiervoor geen drempel of plafond.
FHP neemt bovendien de kosten van

het opstellen van een notariële akte voor
haar rekening bij jaarlijkse giften van
€ 250, - of meer. Bent u geïnteresseerd?
Mail dan naar info@fhpholland.nl of bel
naar 053 4757473.

Hartelijk en oprecht willen wij u
fijne kerstdagen en een succesvol
nieuw jaar toewensen!
Beste donateurs en vrienden van FHP en het
Welkom Dorp. Zoals altijd geeft het einde van
een jaar en de komst van een nieuw jaar
nieuwe hoop en nieuwe ambitie aan.

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

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

Koersinformatie
(na 10% aftrek kosten FHP)
Gezin:

Het jaar 2012 was voor FHP en het Welkom
Dorp nogal emotioneel. Herman Steur, de
vader van het programma, is begonnen
aan zijn lange reis met achterlating van een
erfenis: het zorgen voor weduwen, verlaten
moeders en tal van verlaten ouderen, die
niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.
Deze erfenis heeft hij ons, zijn opvolgers,
nagelaten. Het is een bekend gegeven,
dat u heeft bijgedragen en geholpen om
FHP al meer dan 32 jaar en het Welkom
Dorp 16 jaar in stand te houden. Vier jaar
geleden is FHP gestart met het verstrekken
van microkredieten aan arme mensen.
Een manier om mensen, door hun eigen
inspanning, onafhankelijk te maken. In
een paar jaar zullen zij in staat zijn om op
eigen benen te staan. We willen nog veel
meer mensen op deze manier bereiken –
uiteraard met uw hulp. Het is ook een feit

Rps. 2.376,- (okt, nov, dec)

(e16,50)

Oudere: Rps. 1.188,80 (okt, nov, dec)
Kerstspel in het Welkom Dorp

(e8,25)

dat het Welkom Dorp op één of andere
manier moet blijven doorgaan – deze
zwakke en berooide ouderen hebben
geen hoop in het leven – behalve u –
en ons. Wij laten deze ouderen toch
niet in de steek?!
We weten dat de Europese economische
crisis ook voor u gevolgen heeft. Maar dan….?
Laat de donkere wolken voorbij trekken en
weer zonneschijn in het leven komen – ook
in het leven van deze ouderen. Dat is onze
vurige wens.

Adresgegevens

William Phillipsz
Directeur FHP Sri Lanka

Vier keer per jaar verschijnt onze nieuwsbrief, met als doel u als donateur te
informeren over de activiteiten van Family
Help Programme. Mocht u het toezenden
hiervan niet op prijs stellen laat u ons dit
dan even weten (tel.: 053 - 4757473 of
per mail info@fhpholland.nl).

Wij bedanken ontwerpbureau Neerlandsvlak voor de opmaak van onze nieuwsbrieven.

FHP Holland-Sri Lanka
Weth. Beversstraat 175
7543 BK Enschede
t: 053-4757473
e: info@fhpholland.nl
i:
www.fhpholland.nl
ING: 55.83.116
ABN AMRO: 49.61.89.905
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