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Het Welkom Dorp
bestaat al weer
19 jaar!!!
2

Er gebeurt veel in het Dorp!
Binnen de tuin- en onderhoudsploeg vindt er een reorganisatie
plaats. Een aantal medewerkers zal vertrekken. Op termijn leidt
dit tot een aanzienlijke kosten reductie en zal dit de weg vrij
maken voor het beleid waar wij voor staan namelijk dat de
bewoner centraal staat.
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Een van onze donateurs is onlangs bevallen van een zoon.
Aan familie, vrienden en kennissen heeft ze aangegeven om
in plaats van een kraamcadeau een donatie te doen voor
kinderen van een school in het Noorden van Sri Lanka.

Het Welkom Dorp

Op 30 juli 1996 werd het Welkom Dorp officieel geopend.
Inmiddels al weer 19 jaar geleden en is deze voorziening niet
meer weg te denken in Sri Lanka. Ieder jaar wordt dit gevierd
samen met de bewoners, het personeel en het bestuur. Dit
jaar vond er een gezamenlijke lunch plaats en verzorgde het
personeel een gezellige middag met zang en dans voor de
bewoners. Bij de ingang van het dorp werd door de medewerkers een boog geplaatst met daarop 19 jarig bestaan!!

In plaats van een kraamcadeau
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Corner Stone
Ceremony

Leggen van de eerste steen van de
Pre school Palampiddy.

Er gebeurt veel in het Welkom Dorp!

De bus van HelpAge in het dorp

In juni heb ik weer een werkbezoek
gebracht aan het Welkom Dorp. Mijn
voornaamste doel was om met het
bestuur van de Herman Steur Trust te
praten over de voortgang van de veranderingen die er momenteel plaatsvinden.
Tijdens zo’n bezoek is ook te zien hoe
het dorp er bij staat en of er al dan niet
maatregelen moeten worden genomen.
Je kunt zeggen dat ik op het goede
moment kwam. Ik merkte dat er veel aan
het veranderen was maar het was zeker
ook merkbaar dat de veranderingen niet
pijnloos zullen zijn.
De nieuwe manager, Mr. Harshan Coswatte, is inmiddels met zijn werkzaamheden

Mevrouw krijgt een bril

begonnen en zijn veranderende aanpak
wordt zeker nog niet door alle medewerkers onderschreven. Bij Coswatte staat de
bewoner centraal. Ik denk dat hij de zaken
goed aanpakt en het dorp op de lijn naar
de toekomst kan zetten.
Tijdens mijn bezoek merkte ik een zekere
onrust in het dorp. Het personeel eiste
salarisverhoging. Dit past wel in een meer
algemeen beeld van Sri Lanka sinds er een
nieuwe regering aan het bewind is. Ook
kon een deel van de medewerkers van
de tuin- en onderhoudsploeg zich moeilijk
vinden in de meer klantgerichte benadering. Zij waren gewend aan het beleid
waarin het personeel vaak de voorrang
kreeg. Protesten zorgden voor onrust in het
dorp en het onderhoud van de tuin werd
verwaarloosd. Het spreekt voor zich dat dit
niet ten goede kwam aan de bewoners en
aan de uitstraling van het dorp.
De afgelopen maanden heeft het bestuur
van de Herman Steur Trust, in nauw overleg met het Nederlands bestuur, succesvolle stappen genomen om de problemen
in het dorp op te lossen. Het arbeidsconflict over de salarissen is inmiddels naar
tevredenheid opgelost. De werknemers
hebben een passende verhoging gekregen.
Dit legt natuurlijk financieel wel een last op

FHP. Zeker in een tijd waarin de Euro ten
opzichte van de Roepie daalt.
Binnen de tuin- en onderhoudsploeg vindt
er een reorganisatie plaats. Een aantal
medewerkers zal vertrekken. Op termijn
leidt dit tot een aanzienlijke kosten reductie en zal dit de weg vrij maken voor het
beleid waar wij voor staan namelijk dat de
bewoner centraal staat.
Een behoorlijk aantal bewoners in het dorp
hebben last van cataract oftewel staar. Samen met de organisatie HelpAge zijn alle
bewoners onderzocht. Waar nodig zijn
bewoners, kosteloos, geopereerd in de
kliniek van HelpAge en zijn er brillen aangemeten. HelpAge organiseert ook gratis
trainingen voor personeel op het gebied
van teambuilding en motivatie. In september zal met de trainingen worden gestart.
Een belangrijk aandachtspunt is en blijft de
kwaliteit van het eten. De voedingswaarde,
diëten en uiteraard moet het eten ook
smakelijk zijn!
Meer dan genoeg redenen om vanuit Nederland dit bijzondere project te blijven ondersteunen. Juist nu verandering nodig is.
Fons Catau, voorzitter

Corner Stone Ceremony
Pre school Palampiddy

kracht, waarin overheid, katholieke kerk en
FHP samenwerken. Dat gaf ons het vertrouwen om een pre school te sponsoren. We
werden allerhartelijkst ontvangen, het hele
dorp was uitgelopen voor de ceremonie.
De hindoe priester en katholieke ‘father’
hielden een voorbeeldige oecumenische
dienst. Wij vonden het geweldig hier aan
deel te mogen nemen.

'Een prachtig initiatief om de jeugd
een betere toekomst te geven'.

Ruim 20 jaar geleden waren wij, donateurs van FHP, op huwelijksreis in Sri Lanka. We werden op slag betoverd door het prachtige landschap en de vriendelijke bevolking. We namen
ons voor nog eens terug te keren met onze kinderen als we die ooit mochten krijgen.
En in 2015, 22 jaar na onze eerste kennismaking met Sri Lanka, keerden we inderdaad terug. Samen met onze twee zonen
(Thijmen 15 jaar) en Quinten (12 jaar). Niet
alleen voor een rondreis op het eiland,
maar ook voor het leggen van de eerste
steen voor een pre school in Palampiddy,

gelegen in het arme Noorden en voormalig
oorlogsgebied.
Op 18 juli was het dan eindelijk zover:
onze chauffeur Pri bracht ons naar het gehucht Palampiddy. In deze Tamil gemeente
is een wederopbouwprogramma van

Er was overigens geen sprake van “de
eerste steen”, want niemand mag voor
het hoofd gestoten worden en dus mocht
iedereen van betekenis een steen leggen.
Gelukkig ook de allerkleinsten voor wie
de school bedoeld is. Na afloop waren er
speeches, maar vooral ook contact met de
kinderen en hun moeders. Onze kinderen
hadden poppenkastpoppen meegenomen.
Die hadden de kinderen nog nooit gezien.
Het ijs was meteen gebroken toen ze een
voorstelling gaven. De pre school wordt nu,
voordat het regenseizoen begint, gebouwd
en zou begin 2016 gereed moeten zijn.
Een prachtig initiatief om de jeugd een
betere toekomst te geven.

Wie is Harshan Coswatte?
Harshan Coswatte is 52 jaar en de nieuwe manager van het Welkom Dorp.

In 1983 begon hij zijn carrière als stagiaire
op een theeplantage en daarna werd
hij manager van een theeplantage. Dit
werk heeft hij 28 jaar gedaan. In 2011
is hij gaan werken als project manager
bij het Rode Kruis in het Noorden van Sri
Lanka. Onder zijn leiding zijn er na de
oorlog 20.000 woningen gebouwd voor
ontheemden. Ook heeft hij meegeholpen
bij programma’s ten aanzien van levensonderhoud, het aanleggen van water- en
sanitaire voorzieningen voor personen
met een handicap, alleenstaande vrouwen
en ouderen.

Vanaf mei dit jaar heeft hij de leiding over
het Welkom Dorp. Inmiddels heeft hij vele
veranderingen doorgevoerd onder andere
op het gebied van voeding en hygiëne.
Hij heeft contact gezocht met andere
instanties en gevraagd om activiteiten
te organiseren voor de bewoners zoals
zing- en dansavonden.
Ook heeft hij aan HelpAge gevraagd om
de ogen van de bewoners te onderzoeken.
Inmiddels heeft er een aantal operaties
plaatsgevonden en is een aantal brillen

aangemeten. HelpAge Sri Lanka is een
non profit organisatie die werkt voor en
ten behoeve van kansarme senioren in
Sri Lanka om hun kwaliteit van leven te
verbeteren. Er is nog veel te doen in het
dorp maar hij wil graag zijn schouders
er onder zetten.
Wij wensen hem veel succes bij zijn
werkzaamheden in het Welkom Dorp.

In plaats van een kraamcadeau
Een van onze donateurs is onlangs bevallen van een zoon. Aan familie, vrienden
en kennissen heeft ze aangegeven om in
plaats van een kraamcadeau een donatie
te doen voor kinderen van een school in
het Noorden van Sri Lanka. Een project van
FHP. Het betreft een kleine school in een
jungle gebied. Dit gebied was jarenlang het
frontgebied gedurende de burgeroorlog.

De kinderen hebben behoefte aan
schoenen, rugtassen en leermiddelen.
Inmiddels is er een bedrag binnengekomen van € 872,50. Voor dit bedrag
kan zelfs spelmateriaal ook voor buiten
worden gekocht. Namens de kinderen,
ouders en leerkrachten willen wij de initiatiefneemster heel hartelijk danken maar
ook de familie, vrienden en kennissen.

In memoriam:
de heer Joop Paagman
Onlangs bereikte ons het bericht van het overlijden van Joop Paagman. Als bestuurslid en
als donateur was hij erg betrokken bij FHP. Hij heeft zich enorm ingezet voor de allerarmsten op Sri Lanka. Wij zijn hem hier dan ook zeer dankbaar voor.

Voorlichting over
FHP-projecten op Sri Lanka
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 naar info@fhpholland.nl.

Opruimdag in het dorp
Afgelopen maand heeft de manager van het dorp, Mr. Harshan Coswattte, samen met
omwonenden, 145 leerlingen van scholen, staf en bestuur een extra opruim dag in het
dorp georganiseerd. Dit past goed binnen het nieuwe beleid. Het dorp moet schoon,
intact en veilig zijn wil het een goede en fijne plek zijn voor de bewoners. Daar wordt
dus hard aan gewerkt. De inzet van het bestuur, manager en gelukkig ook weer van alle
personeelsleden in Sri Lanka is groot.

Doelstelling

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

Gedrukt op Sri Lanka door:

Wij bedanken ontwerpbureau
Neerlandsvlak voor de opmaak van
onze nieuwsbrieven.

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)
Gezin:

Rps. 2093,25 (€ 16,50)
juli, augustus, september
Oudere: Rps. 1047,63 (€ 8,25)
juli, augustus, september

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
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).

