Donateursdag FHP Holland-Sri Lanka, zaterdag 5 mei 2018 in de Oude School,
Giessenburg-Oudekerk.
Aanwezige bestuursleden: Berend Berendsen, Fons Catau, Carla van den Heuvel, Roelie
Kiewiet.
Afwezig: Jos Olde Engberink en Kees Veling.
Verder aanwezig: Jacqueline Blokhuis (ondersteunend), Nanny van der Sluis (notulen) en
namens Medi-Aid Nederland Martin Joziasse.
Vanaf 10 uur kwamen de genodigden binnen en om10.30 uur opende voorzitter,
Fons Catau, de bijeenkomst. Hij wil iedereen bijpraten over de ontwikkelingen van de
laatste tijd en moet helaas aangeven dat we niet daar zijn waar wij graag wilden zijn.
De samenwerking met de overheid in Sri Lanka en het bestuur van het FHP Sri Lanka gaat
zeer moeizaam. Wel heel goed gaat nu de betaling aan de ondersteuningen in
samenwerking met Medi-Aid Sri Lanka, nadat een aantal zaken in Sri Lanka, die daar door
het FHP SL-bestuur slecht werden uitgevoerd, overgenomen zijn.
- Ook positief is de trouw en breed gedragen ondersteuning van de Nederlandse
donateurs
- Het Welkom Dorp: de conditie is niet goed, maar wel verbeterd. Voldoet echter niet
aan onze standaard
- Het verlies van het CBF-keurmerk is erg jammer (centraal bureau fondsenwerving)
Waar staan we nu? De voorzitter kijkt eerst terug: in 2013, 1 jaar na dood van Herman Steur
is duidelijk, dat de reserves te snel teruglopen op alle onderdelen: ondersteuningen, dorp en
micro assist.
- Er is altijd gesteld, dat van het geld 90 % bij de begunstigde terecht moet komen.
Vanaf 2008 werd er al meer geld voor uitgegeven in Sri Lanka, maar daar werd niets
aan gedaan door het bestuur in Sri Lanka. In 2012 zijn, na veel druk van de
Nederlandse kant, medewerkers ontslagen. Toen gingen de kosten omlaag tot de
10% van de gift wat voor ons de norm is. (Bij de afvloeiing werd door het SL-bestuur
te veel vergoeding meegegeven, 18 maanden i.p.v. 3 maanden wat voor een NGO
gebruikelijk is)
- Vanuit Nederland is bij Micro Assist in 2014 wel gereorganiseerd en met de nieuwe
medewerkers loopt het prima onder leiding van Jagath Fernando.
- In 2014 is het Welkom Dorp als eigen rechtspersoon geregistreerd, oprichting
Herman Steur Trust, maar het Nederlandse bestuur is in de maling genomen/
bedrogen door het Sri Lankaanse bestuur. Er moest 15 miljoen roepies als garantie
worden gegeven en er moest een Nederlandse ‘settler’ zijn volgens hen. Dit terwijl de
Sri Lankaanse wetgeving het oprichten van een publieke Trust door een
buitenlandse organisatie niet toe staat. FHP had, en dat hadden wij ook gevraagd,
zelf de Trust moeten oprichten.
De Trust is in oktober 2014 feestelijk van start gegaan en begin 2015 was er een extra
feest, waar de inwoners hun registratiekaart van de overheid kregen. Al snel kwam de
bewust door het Sri Lankaanse bestuur gemaakte fout bij de oprichting boven tafel.

Op de eerste vergadering vertelde de voorzitter Leo Samson, dat de Trust illegaal was en
dat had gevolgen. Er zijn verder 9 medewerkers ontslagen, door FHP Sri Lanka net voor de
oprichting van de Trust, met een conflict van 1,5 jaar en compensatie van 18 maanden als
gevolg. De processen zijn wel gewonnen, maar het is heel triest omdat het doel uit het oog
verloren ging.
Negen personeelsleden hebben vanaf het begin met de Trust samengewerkt, maar de
andere 33 werkten tegen.
- Overigens de 15 miljoen roepies van de garantie is FHP Holland níét kwijt- die zijn
gewoon gebruikt voor de exploitatie van het dorp (dit naar aanleiding van een vraag).
Er zijn drie lijnen uitgezet
a) er is samenwerking gezocht met de overheid: het grote probleem van hulpverleners is dat
ze de plaats denken te kunnen innemen van slecht functionerende overheid. FHP-standpunt
is dat het Welkom Dorp in SL als instituut moet functioneren met Sri Lankanen als bestuur
(Veel mails hierover gehad, maar het onderliggende probleem wordt niet opgelost)
b) het Dorp moet op eigen benen komen te staan, structureel. FHP Holland wil na 2020 de
kers op de taart zijn, maar niet de taart. Er zijn verschillende modellen gemaakt. Veel
gefrustreerd door tegenwerking.
-Probleem: er is door donateurs een huisje geschonken en dat zit nog in de Limited. (Ltd.)
De eigendomsbewijzen van het huisje zitten nog bij het FHP SL. Zij willen deze niet afgeven.
Ook de jaarrekening van FHP SL over 2016 is nog niet goedgekeurd (lening van 8 miljoen
roepies aan eigen bedrijf van voorzitter L. Samson gegeven) en ook de eigen balans is
opgeblazen.
c) De kwaliteit van huisvesting enz. moet voldoen aan een standaard die in Sri Lanka goed
is.
Door het bestuur van FHP Holland is op 8 juni 2017 een brief met vele vragen naar het
bestuur van FHP Sri Lanka gestuurd, maar zij hebben tot op heden nog niet geantwoord. De
samenwerking is daarna verbroken van de Nederlandse kant. In Sri Lanka wil het bestuur de
voorzitter niet aan de kant zetten (een van de eisen voor verdere samenwerking).
Vraag: is er hulp van de ambassade mogelijk? Volgens Fons Catau is er geen hulp te
verwachten van die kant, omdat alle diensten zijn uitgekleed.
FHP Holland werkt goed samen met de voorzitter van Medi-Aid Sri Lanka, Wimal
Karanarutne.
-Vraag: -zijn er als het jongste kind 18 jaar is (en een huis op naam van dat kind staat) geen
problemen te verwachten van kant van de Ltd.? Volgens Fons Catau zeker niet. De Ltd. is
bereid de eigendommen van de individuele huisjes over te dragen dit wordt echter
tegengehouden door het FHP Sri Lanka.
Penningmeester Berend Berendsen vertelt over de financiële zaken.
90 % van de ondersteuningen zijn tot december verwerkt, de volgende week komt de
periode december t/m april aan de beurt. Er zijn ruim 600 donateurs en 935
ondersteuningen. Vanuit Sri Lanka waren de gegevens niet compleet aangeleverd.
In 19 gevallen zijn totaal geen gegevens bekend. Er zal worden gevraagd aan de donateurs
of zij nadere gegevens hebben. Anders is de optie om iets anders in Sri Lanka te steunen
of het geld retour te krijgen. In 84 gevallen zijn er gegevens bij een soort landbouwbank. Tot

nu toe kregen de ondersteuningen contant geld of cheques. Voorkeur van Berend is alles
digitaal. Er zal nu nog een laatste keer een brief worden gestuurd, met de hoop dat zij hulp
vragen bij notabelen, die wel kunnen lezen.
-Vraag: hoe snel zal het laatste deel worden uitgekeerd? Volgens Berend kan er 2 weken
tussen zitten, soms is er ook wel vertraging bij de bank in Sri Lanka vanwege de vele
feestdagen.
-Vraag over de 10 % (die nog geen geld heeft gehad): het duurt lang voor donateurs
worden ingelicht. Berend geeft aan dat wij zo snel als mogelijk info verstrekken.
Mensen die niet meer mee wilden doen hebben hun geld al terug gehad.
Tijdens de vorige bijeenkomst is beloofd navraag te doen over aftrekbaarheid van giften bij
de Belastingdienst. Als mensen zelf geld willen overmaken is het niet meer aftrekbaar voor
de belastingen.
Beheersing financiële administratie:
- Wat de controle over de uitgaven voor het Welkom Dorp betreft, alleen op basis van
aangeleverde begrotingen (op basis van het aantal bewoners) wordt geld
overgemaakt.
- De financiële situatie van Micro Assist is prima
- De financiële verslaggeving van FHP Sri Lanka klopt al sinds 2016 absoluut niet, aan
de situatie van de Trust wordt nu aan begonnen. FHP Holland is voor 2017 complex,
maar het is de bedoeling dat de jaarrekening voor september op de website staat.
Het ondersteuningsprogramma stopt per 2020. Dit is door het bestuur besloten. Jacqueline
Blokhuis lost nu erg veel problemen op, maar dat is vreselijk veel werk voor een
vrijwilligersorganisatie. Fons Catau stelt, dat alleen geld geven niets oplost als je niet zorgt
voor empowerment van de mensen.
Pauze
De voorzitter benadrukt de doelstelling van FHP Holland, het werken voor de armste van de
armsten. In de loop van de jaren is de doelstelling om mensen sterker en kansrijker te
maken erbij gekomen.
Open zijn, absoluut transparant (niet toegeven aan corruptie), effectief zijn, duurzaam zijn.
De penningmeester en hij zijn een jaar geleden op bezoek bij het CBF geweest, terwijl het
keurmerk was verlengd tot 2018. Het bestuur constateerde ernstige problemen en vond, dat
niet aan het keurmerk werd voldaan. Zij hebben de vraag gesteld of het CBF zou kunnen
helpen. Twee maand later kwam er een brief met de opmerking: wij als CBF hebben
geconstateerd dat jullie problemen hebben en in juli en augustus zoeken jullie maar naar
een oplossing. Dit was natuurlijk niet mogelijk en in september is het keurmerk ingetrokken
en hebben zij het op hun website gepubliceerd. Het hele bestuur is erg teleurgesteld in de
toezichthouder.
Door het bestuur is altijd gekozen voor open en eerlijke communicatie naar de donateurs toe
en zij staan open voor mogelijke oplossingen:
Wat niet gaat gebeuren is er een Nederlander naar toe te sturen om de zaak op te lossen.
Kan Micro Assist helpen bij het ondersteuningsprogramma? Dat gaat ook niet gebeuren.

Eind vorig jaar is er in het Welkom Dorp opgeruimd door medewerkers van de
luchtmachtbasis en van de kant van Sri Lankaanse jongeren is ook hulp aangeboden, dat is
fijn. Het bestuur wil echter geen korte tijdelijke oplossingen.
Daarom is er vorig jaar met de overheid contact opgenomen. In april 2017 is door het
Trustbestuur aangegeven dat het niet meer ging. Ook de Salvatoriaanse zusters zijn toen
weggegaan. Overheid heeft toen het management overgenomen. In de praktijk stelt het
weinig voor. De heer Singapulli van het nationaal Secretariaat voor ouderen heeft een MOU
(Memory of Understanding) voorgesteld en het bestuur heeft daarop gereageerd. Na 2020
is er geen garantie meer mogelijk voor ondersteuning, dan zou het Welkom Dorp op eigen
benen moeten staan. In het najaar was er weer contact met een ander ministerie over
samenwerking onder voorbehoud van eigendom en 3-jarige garantie ondersteuning. Hier
doet het bestuur niet aan mee, (in eigendom geven), zij wil wel een leasehold van 2 jaar met
een MOU. Deze houdt ook het aanbod in van opleidingen door Medi-Aid.
In januari - februari 2018 zat men tweemaal aan tafel en er leek een akkoord te komen.
Toen weer veel stilte tot 2 weken geleden (ondertussen regeringswissel): MOU nee en 3jarig contract. Dat kan niet geaccordeerd worden. Realiteit is dus waarschijnlijk een
gefaseerde afbouw van het Welkom Dorp, samen met het Trust-bestuur. Dit doet erg veel
pijn.
Alternatief scenario: binnenkort komen 60 overheidsfunctionarissen naar het Dorp. Wat is de
bedoeling? Overname? Dan stopt het Nederlandse FHP-bestuur met geld geven. Het wordt
dan een kwestie tussen de overheid en de landeigenaar (Ltd.)
-Vraag: zitten er nog bestuursleden van FHP Sri Lanka in de Ltd.? Nee, alleen Neville
Jayawardene (maar die is uit het bestuur Sri Lanka gegooid) en de Trust bestuursleden,
onder wie Fons Catau.
Hij heeft het gevoel, dat er op verschillende schaakborden gespeeld wordt, er is veel
gekonkel en er zijn machtsvragen. Het illegale zandwinnen achter het Dorp en het storten
van vuilnis speelt waarschijnlijk ook een rol.
Als een MOU niet kan worden verantwoord naar donateurs, dan kun je niet doorgaan. Hij
kan niet volgend jaar terugkomen met het antwoord, dat het weer niet gelukt is.
Afsluitend: Micro Assist is een fantastische organisatie en hij hoopt dat het steun kan blijven
ontvangen. Het heeft een revolving fund en daar kan een lening zonder onderpand worden
afgesloten, ook voor CBO’s. (Community based organisations) In het bestuur zitten nog
oude FHP Sri Lanka bestuursleden, maar er is hoop op een goede oplossing.
Veel onzekerheden in verhaal: hoe gaat het met het geld voor de ondersteuningen, Per
2020 stoppen staat vast en het betalen van het administratiekantoor in Nederland kost ook
veel te veel geld.
Martin Joziasse, voorzitter Medi-Aid Nederland, meldt dat zij volledig achter de koers van
FHP Holland staan.
Fons Catau bedankt iedereen voor de aanwezigheid en hij spreekt zijn grote waardering uit
voor de geboden gastvrijheid in de oude School Giessenburg-Oudekerk
In de collectebus is € 78,70 gedoneerd. Waarvoor hartelijk dank!
Nanny van der Sluis (notuliste).

