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

Het Welkom Dorp:
de kern van ons werk!

In januari ben ik op Sri Lanka geweest voor mijn
halfjaarlijkse overleg met het Sri Lankaanse bestuur.
Dit jaar was het bezoek anders dan de voorafgaande jaren.
Voelbaar was de lege plek die het overlijden van Herman
Steur in het dorp heeft achtergelaten. Voelbaar was een
stukje onzekerheid bij de bewoners en medewerkers. Wat
gebeurt er met het dorp? Voor mij was het ook anders. Ik
kwam niet meer als directeur maar als voorzitter van FHP
Holland-Sri Lanka.
Wat opviel in het dorp, is de blijheid van veel van de
bewoners. Het laat iedere keer weer zien dat het Welkom
Dorp uniek is. Wat ook opviel, is de omvang van de opgave
om het dorp goed bewoonbaar te houden. Gelukkig heeft
woningcorporatie De Woonplaats dit jaar haar bijdrage
voor onderhoud verhoogd. De kosten van personeel en
materialen zijn sterk gestegen. Het gaat economisch goed
op Sri Lanka, maar daarbij hoort ook een stevige inflatie.
Er moeten ook voldoende onderhoudsmedewerkers zijn,
daar zijn afspraken over gemaakt. We willen ook een
opleidingsprogramma voor jongeren starten.
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Fons Catau
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Oranje Nassau.

Vervolg voorzijde >

Het restaurant (Hermien) is het centrum
van het dorp. Het dak moet hoognodig
vernieuwd worden. Door het slechte
weer in de laatste maanden van 2012 is
de vernieuwing uitgesteld. We hebben
afgesproken dat dit nu de komende drie
maanden gebeurt.
De inzet van iedereen die in het dorp
betrokken is bij de zorg voor de bewoners,
is goed. De komende jaren zal het voor

de beide besturen een uitdaging zijn om
deze zorg te handhaven. Hoe werven wij
voldoende middelen in Nederland, maar
zeker ook op Sri Lanka? Hoe handhaven
wij de kwaliteit? Waar en hoe kunnen wij
het management efficiënter en vooral nog
meer klantgericht maken?
Uitdagingen! Als je in het dorp rondloopt.
Als je gegroet wordt door een bewoonster
met “aybowan” dan weet je waarom het
Welkom Dorp zo belangrijk is.

De bungalow waar Herman woonde, staat
leeg. Mac, de man die hem vele jaren
heeft verzorgd, heeft veel van Hermans
spullen als persoonlijke herinnering mee
naar huis genomen. Aan ons de taak om
“het project” van Herman door te zetten!
Een gedachte die me bijbleef toen ik
begin februari uit het vliegtuig stapte en
terugkwam in een kil Nederland.
Fons Catau, voorzitter

Donateursdag 2013
De toekomst van FHP is een belangrijk
onderwerp op onze donateursdag op
13 april. U bent van harte welkom!
Het bestuur heeft onlangs een nieuw
meerjarenbeleidsplan geschreven.
Dit plan willen wij ook graag met u, als
achterban, bespreken.

Beste lezer
Welkom Dorp

De eerste nieuwsbrief voor 2013. We
hebben er alle vertrouwen in dat 2013 een
mooi en succesvol jaar voor FHP wordt.
December jl. hebben we afscheid
genomen van onze voorzitter Jeannette
Kriekenbeek en van penningmeester Jan
Immink. Wij danken hen heel hartelijk voor
hun inzet en enorme betrokkenheid bij
onze stichting. Wij wensen Jeannette en
Jan voor de toekomst veel succes.

"We hebben er alle
vertrouwen in dat
2013 een mooi en
succesvol jaar voor
FHP wordt."
Vanaf december ben ik, Fons Catau,
benoemd tot voorzitter. Voorheen was ik
directeur van het uitvoerend bureau in
Enschede en adviseur voor het bestuur.

Deze taken zal ik blijven uitoefenen en
daarom komt er geen nieuwe directeur.
Het is de bedoeling dat het bestuur met
1 à 2 bestuursleden wordt uitgebreid.
Een aantal mensen heeft al gereageerd
op onze oproep in de vorige nieuwsbrief.
Binnenkort voeren we oriënterende
gesprekken. We houden u op de hoogte.

U bent vanaf 10.00 uur van harte
welkom in de Oude School aan de
Oudkerkseweg 20, Giessen-Oudekerk
(gemeente Giessenlanden).

Wilt u er bij zijn?
Geef u per e-mail info@fhpholland.nl, onder
vermelding van donateursdag 2013, op. U
kunt zich ook telefonisch aanmelden via
053-4757473. U ontvangt dan een officiële
uitnodiging en programma van die dag.

Het bestuur heeft een beleidsplan 2013 –
2017 opgesteld. Wij willen dit plan graag
met u bespreken op onze donateursdag
op zaterdag 13 april dit jaar.
Tot slot wil ik u hartelijk danken voor al
uw gulle giften naar aanleiding van de
kerstnieuwsbrief. Gelukkig zijn er nog
steeds veel mensen die het werk van onze
stichting een warm hart toedragen.
Namens het bestuur
Donateursdag 2012

Fons Catau, voorzitter.

Fons Catau
geridderd
Donderdag 7 februari werd Fons Catau
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Fons heeft ruim 35 jaar bij
woningcorporatie De Woonplaats gewerkt,
waarvan 27 jaar als directievoorzitter. In mei
2012 heeft hij afscheid genomen. Hij heeft
zich jarenlang ingezet voor het versterken van
de eigen kracht en zelfredzaamheid van de
huurders van De Woonplaats. Naast zijn werk
heeft Fons zijn kennis en kunde ook op vele
andere terreinen belangeloos ingezet. Sinds
1999 zet hij zich in als onbezoldigd directeur
van FHP Holland-Sri Lanka. Per december
2012 is hij benoemd tot voorzitter van FHP.

Plannen in het
Moneragala district:
FHP treft voorbereidingen om voor arme
kinderen in het Moneragala district, zuid
oosten van Sri Lanka, een kleuterschool
annex kinderdagverblijf te bouwen. Een
donateur heeft zich bereid verklaard om
de financiering van de bouw van deze
school op zich te nemen. Dit plan is een
onderdeel van een groter plan om in het
gebied goedkope huizen te bouwen voor
de oorlogsslachtoffers. Gesprekken hierover
met betrokken instanties zijn in volle gang.

Uw hulp voor het
Welkom Dorp is
altijd welkom!
Dit kan door een vaste maandelijkse
bijdrage: ondersteun een bewoner voor €
33,- per maand, of word Vriend van het
Welkom Dorp voor € 13,75 per maand.
Voor € 50,- wordt u symbolisch eigenaar
van een vierkante meter in het dorp.
U ontvangt hiervan een certificaat.
Uiteraard zijn andere bedragen ook van
harte welkom.

Fons Catau, foto: Baayens

Fons van harte proficiat met je welverdiende onderscheiding!

Stand van zaken
projecten:
In februari vond de officiele ingebruikneming van de Westlandschool plaats. Een
kleuterschool die is gesponsord door een donateur van FHP. Namens de leerkrachten,
kinderen en ouders willen wij de donateur hiervoor heel hartelijk bedanken.
In februari is de eerste steen gelegd voor de bouw van een kleuterschool in het plaatsje
Kehel-Ella. De kleuters krijgen hier nu buiten les. Geen ideale situatie voor de kinderen,
want het is erg heet. Vandaar dat FHP het verzoek kreeg voor de bouw van een
kleuterschool. Een donateur heeft zich hiervoor garant gesteld. Heel veel dank daarvoor.

"Namens de leerkrachten, kinderen en ouders willen
wij de donateur hiervoor heel hartelijk bedanken."

FHP voorgedragen
Het Refaja Ziekenhuis te Stadskanaal kent
een Stichting Goede Doelen. Elk jaar wordt
door de deelnemers een binnenlands en
een buitenlands doel gekozen voor 1 jaar.
De opbrengsten gaan naar deze goede
doelen.
Een van haar medewerkers en tevens
donateur van onze stichting heeft FHP en
met name het Welkom Dorp voorgedragen
als goede doel voor 2012. Dit buitenlandse

doel werd
gekozen.
Tijdens de
onlangs
gehouden
nieuwjaarsreceptie werd de cheque ad
€ 2.850, - overhandigd. We willen zowel
de donateur, die ons heeft voorgedragen,
als ook de Stichting Goede Doelen van het
Refaja Ziekenhuis hiervoor hartelijk danken.

Heeft u vragen over doneren?!
Wilt u weten hoe u een gezin of
alleenstaande oudere in het Welkom Dorp
kunt ondersteunen?

Kijk op www.fhpholland.nl onder ‘Help
FHP’, bel ons (053 4757473) of stuur een
e-mail info@fhpholland.nl. Wij geven
graag antwoord op al uw vragen.

Gedrukt op Sri Lanka door:

Wij bedanken ontwerpbureau
Neerlandsvlak voor de opmaak van
onze nieuwsbrieven.

Herdenkingsdag
Herman Steur

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:
Voltooiing graf Herman Steur nadert

Rps. 2.346,30 Rps. 1.173,94 (jan.)

(e16,50)

Oudere: Rps. 2.405,70 Rps. 1.203,66 (feb.)
Op 25 maart is het precies een jaar geleden
dat de oprichter van FHP, Herman Steur, is
overleden. Op die dag zal hij op Sri Lanka
worden herdacht. Het was zijn wens om
op Sri Lanka te worden begraven en dit is
ook gebeurd. Op de herdenkingsdag zal de
grafsteen worden geplaatst.

FHP heeft plannen om in de buurt van het
Welkom Dorp een gemeenschapsruimte
te bouwen. Dit wordt een multifunctioneel
gebouw en zal de naam van Herman Steur
dragen. Het project wordt geheel bekostigd
door een van onze donateurs. Wij zijn haar
daarvoor zeer erkentelijk.

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.

Doelstelling

FHP richt zich op het verbeteren van de
leefomstandigheden van de allerarmsten op
Sri Lanka.

(e8,25)

Adresgegevens
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
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).

