OPGERICHT 11 DECEMBER 1984
DOOR HERMAN STEUR

Geachte donateur, ondersteuner van het Welcome Village,
Het bestuur van FHP Holland-Sri Lanka heeft in haar vergadering van 4 juli jl. besloten
om met ingang van 1 augustus 2018 de reguliere financiële ondersteuning aan het Welcome Village te beëindigen.
In deze brief willen wij u informeren waarom wij dit besluit genomen hebben. Wij willen u
informeren hoe wij denken tot een goede afwikkeling te komen en uiteraard zullen wij stil
staan bij de gevolgen voor u als donateur.
Waarom hebben wij dit besluit moeten nemen?
Het Welcome Village bevindt zich reeds gedurende vele jaren in zwaar weer. De exploitatie is reeds meer dan 10 jaar verliesgevend. Deze verliezen konden jaren lang opgevangen worden uit reserves die grotendeels opgebouwd waren door ontvangen erfenissen en
legaten. In 2015 werden de kosten van de exploitatie van het dorp voor ongeveer 1/3
gedekt door donaties en 2/3 uit onze reserves.
Voor het bestuur was duidelijk dat deze situatie niet houdbaar was omdat uiteindelijk
tussen 2017 en 2020 de reserves uitgeput zouden zijn.
Vanaf 2014 heeft het bestuur samen met een aantal collega’s in Sri Lanka daarom hard
gewerkt om de toekomst van het dorp zeker te stellen.
Uitgangspunt daarbij was dat het dorp als een Sri Lankaans dorp binnen de Sri Lankaanse samenleving in stand gehouden moet worden door de lokale gemeenschap. Ontbreekt
dat draagvlak dan wordt niet voldaan aan de basis voorwaarde om het dorp langjarig in
stand te houden.
In oktober 2014 is de Herman Steur Trust opgericht. Beleid en exploitatie van het dorp
zijn losgekoppeld van het slecht functionerende FHP Sri Lanka. Een aantal nieuwe bestuurders traden toe tot het Trust bestuur naast enkele oude bestuurders van FHP Sri
Lanka.
De start was veelbelovend. Het dorp opende zich naar de Sri Lankaanse maatschappij.
Contacten met de overheid en maatschappelijke organisaties werden aangeknoopt. Een
nieuw beleidsplan werd opgesteld en plannen voor verbetering van het dorp werden gemaakt.
Helaas bleek dit slechts van korte duur te zijn.
Ondanks de inzet van de nieuwe Trustbestuurders, vrijwilligers, FHP Holland bestuurders
en in een later stadium onze collega’s van Medi-Aid is de situatie in het Welcome Village
sindsdien dramatisch verslechterd.


FHP Sri Lanka heeft er alles aangedaan om de verandering te saboteren. Daarbij
is zelfs een rechtszaak tegen de Trust en de voorzitter van FHP Holland aangespannen. Een proces dat door ons gewonnen is. In 2017 is dat aanleiding geweest
voor het bestuur van FHP Holland om alle samenwerking met FHP Sri Lanka te
verbreken.
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Een governance-structuur in Sri Lanka die niet garant stond voor een onafhankelijke, integere taakvervulling in combinatie met een administratieve organisatie en
de interne controle geven geen garantie op de juistheid van de bestedingen bij
FHP Sri Lanka heeft er ook toe geleid dat het CBF (Centraal Bureau Fondswerving)
besloten heeft in 2017 het aan ons verleende keurmerk in te trekken.



Het grootste deel van de medewerkers ( een 9-tal medewerkers heeft zich juist
voortreffelijk ingezet) was niet bereid mee te werken aan verandering. Zij zien het
dorp niet als een woon-zorg project voor daklozen en arme ouderen, maar als een
werkgelegenheidsproject. Door arbeidsconflicten, dreigementen, stakingen en het
ontvreemden van goederen hebben zij het leven voor de ouderen regelmatig uiterst onaangenaam gemaakt. Feitelijk hebben zij de ouderen gebruikt als gijzelaars voor hun belangen. Zij hebben verhinderd dat noodzakelijk onderhoud werd
uitgevoerd, waardoor de kwaliteit van her dorp zeer snel achteruitging.
De overheid stelde zich in overleggen met ons steeds coöperatief op, maar feitelijk werd aan toezeggingen en afspraken geen invulling gegeven.



In juni 2017 hebben wij, zoals aangegeven, de samenwerking met FHP Sri Lanka verbroken.
Daarnaast hebben wij, met betrekking tot het dorp, nog een aantal stappen genomen:
-

-

Aan de Sri Lankaanse overheid is verzocht het management van het dorp over te
nemen waarbij FHP Holland bereid was om de exploitatie voor de jaren 2018 en
2019 te garanderen. Ook waren wij bereid om daarna betrokken te blijven. Niet
meer in de rol van de partij die de exploitatie mogelijk maakt, maar als een additionele partner.
De ondersteuning voor het Welcome Village wordt beperkt tot de kosten van de
dagelijkse exploitatie, waarbij de salarisbetaling aan die medewerkers die weigeren mee te werken (werkroosters werden gevolgd en in veel gevallen werd helemaal niet gewerkt) is stopgezet.

Ons doel was om begin januari dit jaar overeenstemming met de overheid te bereiken.
Dit is niet gelukt. In januari is een viertal bestuursleden van FHP Holland in Sri Lanka
geweest om met de overheid te spreken. Onze verwachting was dat dit niet tot resultaat
zou leiden, maar de gesprekken gaven toch weer reden tot enig optimisme. Daarom
hebben wij een half jaar extra genomen om te kijken of een resultaat haalbaar was. Inmiddels is duidelijk dat de basis daarvoor ontbreekt.
Sluiting.
Wij hebben nu besloten om onze reguliere ondersteuning aan het dorp te stoppen. Wij
hebben het bestuur van de Herman Steur Trust verzocht een sluitingsplan te maken en
wij hebben de FHP limited (eigenaar van de grond) verzocht een plan te maken voor de
bestemming van grond en onroerend goed binnen de kaders van hun statuten. Uiteraard
hebben wij aangegeven dat de Trust de vrijheid heeft om met partners in Sri Lanka andere oplossingen te zoeken, passend binnen de doelstelling.
Wij hebben aangegeven dat wij bereid zijn om financieel, organisatorisch en met persoonlijke inzet van bestuursleden bereid te zijn mee te werken aan de sluiting. Maar een
ding staat vast: wij moeten de huidige situatie beëindigen.
Ongeveer 115 ouderen leven op dit moment in een dorp in omstandigheden die op geen
enkele wijze meer voldoet aan de minimale eisen die daar aan gesteld moeten worden.
Lekkende daken, verstopte toiletten, slecht voedsel en falende zorg.
Wat betekent dat voor u als donateur van Welcome Village?
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Ons besluit was moeilijk en emotioneel. Voor velen van ons was het dorp een deel van
ons leven. Een project waar we trots op waren en waarbij we als wij het bezochten elke
keer de blijdschap van de ouderen ervoeren. Voor velen van u zal die ervaring hetzelfde
zijn. Een van onze bestuursleden was in mei in het dorp en toen zij terugkwam was de
boodschap: De bewoners lachen niet meer. De vreugde is weg.
Uw ondersteuning aan het dorp was er om dit prachtige project mogelijk te maken en
een gelukkige oude dag voor daklozen en armen in Sri Lanka mogelijk te maken. Het
Welcome Village voldoet niet meer aan deze voorwaarde.
Wij kunnen u niet langer vragen het dorp te ondersteunen.
Wij leggen u daarom, de donateurs van Welcome Village (niet van toepassing voor de
overige ondersteuningen), de volgende keuze voor:





U beëindigt uw donatie voor het Welcome Village. Als wij geen reactie van u ontvangen voor 1 september a.s.;
zullen wij de incasso per die datum stopzetten;
U bent bereid ons tot het moment van de werkelijke sluiting te blijven ondersteunen. Is dit het geval verzoeken wij u ons daarover te informeren;
U zet uw donatie om naar een ondersteuning van ons succesvolle Micro Finance
Project. Jacqueline Blokhuis kan u hier nader over informeren.

Het Welcome Village werd in 1995 geopend. Een prachtig initiatief van Herman Steur,
Father Debb en vele anderen. Ruim 20 jaar is het een woonzorg oase geweest voor vele
honderden ouderen. Mede mogelijk gemaakt door uw inzet!
Daarvoor onze grote dank. Zeker ook namens ouderen, partners en vele anderen in Sri
Lanka.

Fons Catau
Voorzitter FHP Nederland
Juli 2018
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