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Opgericht 11 december 1984 door de heer Herman Steur

Nieuw elan voor
Welkom Dorp
10 oktober 2014 was een belangrijke dag voor het
Welkom Dorp. De oprichtingsakte voor de Herman Steur
Trust werd ondertekend. Met een nieuwe organisatievorm
kunnen we het dorp beter toerusten op de toekomst.
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De komende jaren zijn beslissend voor de toekomst van het
Welkom Dorp. We willen ervoor zorgen dat het dorp als
Srilankaanse voorziening een duidelijke plaats in de lokale
samenleving krijgt. Op die manier kan het dorp voldoende
ondersteuning krijgen vanuit de Srilankaanse maatschappij.
Daarnaast is ons doel dat het dorp nieuwe inkomstenbronnen
aanboort die maken dat het kostendekkend kan draaien.
Een voorbeeld daarvan zijn inkomsten van bewoners die er
aan kunnen bijdragen.
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Lees verder op pagina 2

Adieu William Phillipsz
William is vele jaren de drijvende kracht geweest achter
FHP in Sri Lanka.

Donateursdag 2015
Zaterdag 28 maart 2015 is de datum voor onze
9e donateursdag. De locatie maken we zo snel
mogelijk bekend.
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Gym- en tekenles
in het
Welkom Dorp

Uw steun
We hebben belangrijke stappen gezet,
maar zijn er nog lang niet. Uw steun is
de komende jaren dan ook meer dan
nodig. Elke donateur die u kunt vinden
en elke gift is welkom om deze prachtige
voorziening die Herman Steur gerealiseerd
heeft, ook voor de toekomst zeker te
stellen.

Feestelijke start

Ondertekening Trust

Nieuwe opzet
Het oprichten van een trust is de eerste
stap in de broodnodige veranderingen.
De trust is een rechtsvorm binnen het
Srilankaans recht, die goed past bij de
exploitatie van het dorp. De trust heeft
geen aandeelhouders, maar het vermogen
van de trust is in handen van trustees.
Zij krijgen geen beloning voor hun
activiteiten. Bij een mogelijke ontbinding
van de trust vervalt het eigendom aan
de gemeenschap. Deze opzet lijkt in feite
het meest op een stichting in Nederland.
We moeten nog wel aan een aantal
voorwaarden voldoen, maar de oprichting
van de trust maakt de weg vrij in januari
2015 met de nieuwe opzet van start te
gaan. De nieuwe opzet is hard nodig om
de continuïteit van het Welkom Dorp zeker
te stellen en het dorp te voorzien van een
nieuw elan.

vertegenwoordigt FHP Holland-Sri Lanka
in dit bestuur.

Nieuwe bewoners
Het Welkom Dorp is door Herman
Steur opgericht om onderdak te
bieden aan daklozen en dat blijft
zo. Daarnaast zullen we nu het dorp
openstellen voor ouderen met een
laag inkomen (<15.000 roepie per
maand - <€ 8,35). Zij zullen 80%
van hun inkomen afdragen voor de
kosten van hun verblijf. De capaciteit
van het dorp is ruim voldoende om
huisvesting te bieden aan beide
groepen. Alle voorzieningen in het dorp
blijven bestaan. Daar gaan we niet
op bezuinigen. Waar mogelijk willen
wij de voorzieningen verbeteren. De
voorwaarden voor het verblijf zullen voor
alle inwoners hetzelfde zijn.

Bestuur

Betere organisatie

Het bestuur van de trust bestaat uit
drie mensen van het oude bestuur,
Leo Samson, Melville Perera en
Neville Jayawardena en drie nieuwe
bestuursleden: Lalith Fernando,
Dhamimmika Fernando en Champa
Aluthweera. met respectievelijk een
financieel, zakelijk en gezondheidszorg
(coördinerend arts van het ziekenhuis
in Negombo) achtergrond. Deze drie
bestuursleden zijn voorgedragen
en vervolgens benoemd vanwege
hun deskundigheid. Fons Catau

Wij gaan de organisatie van het Welkom
Dorp verbeteren en de inkoop slimmer
aanpakken. De manager van het dorp
komt onder de directe aansturing van het
trustbestuur. De lijnen worden korter en
we gaan medewerkers uitdagen om meer
eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Het trustbestuur werkt aan een nieuw
ondernemingsplan. Dit plan publiceren
we eind dit jaar op onze website. Ook
belangrijk is dat we het Welkom Dorp
registreren als een instelling voor ouderen
binnen de Srilankaanse wet.

De planning is dat op 10 januari 2015
de trust officieel van start gaat. Alleen
eventuele presidentsverkiezingen
kunnen nog roet in het eten gooien. De
Nederlandse ambassadeur op Sri Lanka,
de heer L.W.M. Piët, zal dan onze gast zijn.
Daarnaast komen er politieke en religieuze
vertegenwoordigers uit de Srilankaanse
maatschappij. De bijeenkomst zal een
feestelijk karakter hebben, zeker ook omdat
de tafels en stoelen van het restaurant een
opknapbeurt hebben gehad.

Bedden voor
de bewoners
in het
Welkom Dorp
FHP heeft extra bedden en matrassen
nodig voor het Welkom Dorp en heeft
daarvoor geen geld. Misschien is er in
uw buurt een verpleeg-, verzorgingsof ziekenhuis dat nieuwe bedden wil
aanschaffen en oude bedden over heeft.
Of wellicht kent u een andere organisatie
die enkele bedden ter beschikking kan
stellen? Laat het ons weten!
In het Welkom Dorp wonen 195 dakloze
ouderen, die niet terecht kunnen binnen
de kring van familie of kennissen.
Oude mensen, die anders op straat
zouden sterven, worden hier liefdevol
opgevangen. Deze mensen hebben het
recht om voor de rest van hun leven
in dit dorp te blijven wonen. Ze krijgen
onderdak, voedsel en (medische) zorg.

Donateursdag
2015

Adieu William Phillipsz
William is vele jaren de drijvende
kracht geweest achter FHP in Sri Lanka.
Naast de durf, inspiratie en creativiteit
die Herman Steur aan het programma
gaf, waren de vasthoudendheid, het
organisatorisch vermogen en het enorme
netwerk van William, bepalend voor het
succes van FHP in de afgelopen decennia.
William heeft hard gewerkt voor het
Welkom dorp, de ondersteuningen, de
Tsunami-projecten en de projecten voor de
slachtoffers van de burgeroorlog. Dankzij
William kreeg FHP toegang tot ministeries,
ambtenaren en andere contacten die
cruciaal waren om tot succesvolle projecten
te komen.
Het was dan ook niet makkelijk om dit
voorjaar het Sri Lankaanse bestuur voor
te stellen het contract met William te

beëindigen. Maar het was nodig om een
vernieuwende aanpak binnen FHP Sri Lanka
mogelijk te maken. Daarbij speelde ook
dat William na een val eind vorig jaar en
een operatie in januari, gebonden is aan
een rolstoel en niet meer volwaardig kan
functioneren als directeur. De functie die
door de wijziging van de organisatie deels is
komen te vervallen. In overleg met William
zijn wij tot een goede oplossing gekomen
en heeft hij zijn functie neergelegd en
met het bestuur afgesproken dat hij, waar
nodig, het bestuur op vrijwillige basis blijft
adviseren. Uiteraard wensen wij William, nu
hij van zijn pensioen gaat genieten, en zijn
vrouw nog vele goede jaren toe.
FHP, alle betrokkenen en vooral de
allerarmsten op Sri Lanka, zijn William veel
dank verschuldigd voor zijn enorme inzet
voor FHP.

Stand van zaken projecten

Bezoekers donateursdag

Zaterdag 28 maart 2015 is de datum
voor onze 9e donateursdag. De locatie
maken we zo snel mogelijk bekend. De
donateursdag wordt als zeer positief
ervaren. Mensen kunnen hier hun
ervaringen delen en u wordt geïnformeerd
over de ontwikkelingen binnen FHP.
Wilt u er bij zijn? Geef u per e-mail op via
info@fhpholland.nl, onder vermelding van
donateursdag 2015, op. Aanmelden kan
ook telefonisch via 053-4757473.

Jaarverslag
2013
Het bestuur heeft het jaarverslag over
2013 vastgesteld. In het jaarverslag
leggen we verantwoording af over de
organisatie en activiteiten in Nederland
en op Sri Lanka.

Kleuterschool Monaragala district

Bodagama kleuterschool

De bouw van de kleuterschool loopt
gestaag. Februari 2015 wordt de
school officieel in gebruik genomen.
De overhandiging van de sleutel zal
plaatsvinden door de donateur
die deze school heeft bekostigd.

Ook de bouw van de 'Stijn kleuterschool'
verloopt voorspoedig. Bijna alle muren
zijn opgetrokken tot dakhoogte en men is
bezig met het vabriseren van de spanten.

U vindt het jaarverslag op onze site
www.fhpholland.nl. U kunt ook een
papieren versie opvragen bij ons
uitvoerend bureau. Dit kunt u doen
per e-mail info@fhpholland.nl, of per
telefoon 053-4757473.

Gym- en tekenles in
het Welkom Dorp

Gedrukt op Sri Lanka door:

Wij bedanken ontwerpbureau
Neerlandsvlak voor de opmaak van
onze nieuwsbrieven.

Uw contactpersoon voor FHP:
Jacqueline Blokhuis

Roelie in actie met aantal bewoners

Mijn naam is Roelie Kiewiet en ik ben al vele malen in Sri Lanka geweest, waar ik onder
andere in diverse kindertehuizen heb geholpen. Dit was zowel voor als na de Tsunami.
Meestal eindigde mijn reis dan in Negombo waar ik even langs ging in het Welkom
Dorp. Daar dronk ik dan bij Herman Steur gezellig een kopje koffie. Hij was altijd zeer
gastvrij en vond het fijn om weer even Nederlands te kunnen praten.
Nu ik niet meer werkzaam ben heb ik het plan opgevat om aan de bewoners in het
Welkom Dorp gymles te gaan geven. FHP vond dit een goed idee. In september jl. ben ik
vertrokken en heb ik ruim drie weken aan zeven groepen van tien mensen zowel gymals tekenles gegeven. Het was een hele belevenis zowel voor de bewoners als voor mij.

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)
Gezin:

In Nederland had ik enkele weken les genomen in het Singalees zodat ik mij enigszins
verstaanbaar kon maken en duidelijk mijn lessen uit kon leggen. Het Singalees valt
echter niet mee om te leren. Maar met gebruik van handen en voeten kwam ik een
heel eind. Samen met de bewoners en de zusters heb ik enorm genoten van deze
bijzondere momenten. Ik ben FHP dan ook zeer dankbaar dat ik dit heb mogen en
kunnen doen.
Roelie Kiewiet

Veel dank
Ook voor dit jaar willen wij onze dank uitspreken aan iedereen die in 2014
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 2015.

Rps. 2.346,30 (€ 16,50)
oktober, november, december
Oudere: Rps. 1.173,94 (€ 8,25)
oktober, november, december

Adresgegevens
FHP Holland-Sri Lanka
Weth. Beversstraat 175
7543 BK Enschede
t: 053-4757473
e: info@fhpholland.nl
i:
www.fhpholland.nl
ING-Bank: NL34 INGB 0005583116
ABN Amro Bank: NL05 ABNA 0496189905

Adres Welkom Dorp
Namens het bestuur FHP Holland-Sri Lanka,
Fons Catau, voorzitter.

Herman Steur Mawatha 1
Wilagedera - Gonawilla
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).

