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Jaarverslag 2002
Het jaar 2002 is een goed jaar geweest voor het FHP. Zoals vanouds
hebben we veel arme Sri Lankaanse gezinnen en alleenstaande ouderen
kunnen ondersteunen, dankzij uw hulp. Het FHP ontving voor ruim 2150
adopties een bijdrage van haar donateurs.
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In economisch mindere tijden vragen we u nadrukkelijk om aandacht
voor het bovenstaande om de hulpverlening die we door uw hulp
hebben opgebouwd te behouden voor de toekomst.
In 2002 ontvingen we ruim € 40.000 meer voor projecten dan het
voorgaande jaar. Omdat veel van deze giften in het laatste deel van het
jaar werden ontvangen is een deel van de giften gereserveerd ter
besteding in het jaar 2003.
In het Welkom Dorp is een onderhoudsploeg, bestaande uit 5 Sri
Lankaanse medewerkers, aangesteld om regulier en achterstallig onderhoud te gaan uitvoeren. Vanaf maart 2002 is gestart met achterstallig
onderhoud en is er aanzienlijke progressie geboekt. Het FHP denkt op
deze wijze het Welkom Dorp in optimale conditie te kunnen houden.
Eind 2002 is door het FHP Sri Lanka en woningcorporatie De Woonplaats
een meerjarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend teneinde dit
onderhoud te kunnen blijven garanderen.
Het jaar 2002 is ook het jaar dat het FHP Holland-Sri Lanka en het FHP
Sri Lanka voor het eerst sinds de oprichting een geconsolideerd (samengevoegd) jaarverslag presenteren. Wij beogen op deze manier nog meer
transparantie en duidelijkheid te verschaffen aan onze donateurs.
Dit jaarverslag kunt u lezen op onze website: www.fhpholland.nl
Mocht u dit jaarverslag op papier willen ontvangen of vragen hebben
dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons uitvoerend bureau.

Uw contactpersoon voor het FHP:
Mariëlle Geessinck

gebruik genomen en staan trots te glimmen in de keuken.
Voor de bewoners zijn deze kerstvieringen een van de
jaarlijkse hoogtepunten die zij vroeger nooit gekend hebben. Gelukkig kwam aan hun zwervend bestaan als dakloze
een eind nog voordat zij op straat zouden sterven. Dankzij
het geweldige initiatief van Herman Steur en de vele
trouwe donateurs van het Family Help Programme kunnen
zij in hun laatste levensjaren in het Welkom Dorp het
kerstfeest vieren en genieten van een zorgeloze oude dag.

Ook dit jaar zal er voor en door de bewoners van het
Welkom Dorp weer een kerstviering worden georganiseerd.
De eetzaal van restaurant ‘Hermien’ wordt prachtig versierd en een aantal bewoners voert het kerstspel op.
Van dit optreden genieten de bewoners met volle teugen,
waarna ook voor hen een feestmaal klaarstaat.
Met de nieuwe keukenapparatuur, geschonken door
Hakvoort Horeca, is de keuken van het Welkom Dorp
enorm verbeterd. De nieuwe machines zijn inmiddels in

FHP Holland – Sri Lanka
Bezoekadres: Tramstraat 2
7141 EG Groenlo

Wordt u ook de symbolische
eigenaar van een stukje grond?

Postadres: Postbus 8
7140 AA Groenlo
tel : 0544 – 47 61 68
fax : 0544 – 47 62 72

Al heel veel mensen zijn de trotse eigenaar van een stukje
grond in het Welkom Dorp.
Voor € 50,- per m2 kunt ook u dat worden, en dit geld komt
ten goede aan het Welkom Dorp.
Het dorp waar oude, van de straat gehaalde, mensen
kunnen genieten van hun oude dag, midden in de onovertroffen natuur van Sri Lanka.
Het Welkom Dorp dat zoveel meer is dan stenen, hout en balken,
want daarmee bouw je een huis. Dit dorp is gebouwd op basis van dromen
en uit liefde; en daarmee bouw je geen huis, maar een thuis.

E-mail : info@fhpholland.nl
Site : www.fhpholland.nl
Girorekening : 55.83.116
Bankrekening : 49.61.89.905
ABN AMRO Leusden
FHP Sri Lanka
Pamunugama
tel./fax : 0094 – 11 22 36 779
telefoon Welkom Dorp
0094 – 31 22 99 778

U zult het zien: als u tijdens een bezoek aan Sri Lanka het Welkom Dorp
bezoekt, dan vindt u het, net als al die andere mensen, ook geweldig dat
u een metertje heeft bijgedragen!

Doelstelling van het FHP

De stichting Family Help Programme Holland
- Sri Lanka stelt zich tot doel de allerarmsten op Sri Lanka te ondersteunen. Dit doet
zij ongeacht godsdienst, kaste, politieke
overtuiging of sekse van deze personen. Het
FHP probeert haar doel te bereiken met het
werven van begunstigers, het verzorgen van
voorlichtingsavonden, het verspreiden van
een Nieuwsbrief en andere bewustwordingsactiviteiten die het doel van de stichting
dienen in de meest ruime zin.
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Kerst in Welkom Dorp

De heer dr. R. Hettiarachchi
Hoofd klinische research
Boehringer Ingelheim

Belangrijke punten van aandacht zijn:
• De stabilisatie van het aantal donateurs met een adoptie. We streven
naar een uitbreiding van dit aantal omdat nog veel gezinnen in grote
armoede leven.
• De stabilisatie van het aantal donateurs met een Welkom Dorp
adoptie. Zagen we vorig jaar een daling, dit jaar is het aantal
gestabiliseerd, met andere woorden: we hebben nog steeds bewoners
die geen ondersteuning ontvangen van een donateur. Positief is dat
de verkoop van symbolische grond is gestegen. Uiteraard blijft
continuïteit door middel van structurele adoptiebijdragen wenselijk.
De vrije giften voor het Welkom Dorp bleven gelukkig op peil.
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De nieuwe keukenapparatuur staat te
glimmen

Gedrukt in Sri Lanka door:

Als u zich wilt aansluiten bij de steeds groter groeiende groep van
‘symbolische grondeigenaren’ verzoeken we u vriendelijk om bij overmaking van het geld bij het betalingskenmerk “aankoop grond” te vermelden.
Het eigendomscertificaat wordt u dan, door tussenkomst van ons kantoor in
Groenlo, zo spoedig mogelijk toegezonden. Bij het certificaat zit een
plattegrond waarop door de landmeters precies wordt aangegeven waar uw
stukje grond zich in het Welkom Dorp bevindt.
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Beste lezer,
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Reizen naar Sri Lanka

Zoals gebruikelijk houden wij u elk jaar in de kerstnieuwsbrief op de hoogte over het FHP in een kort jaarverslag over het voorgaande jaar.
Hierin kunt u lezen dat wij over het jaar 2002 erg tevreden kunnen zijn. Ook dit jaar zijn vele donateurs ons
blijven steunen waardoor vele alleenstaande moeders en
alleenstaande ouderen maandelijks een bijdrage mochten
ontvangen. Bovendien hebben wij weer mooie projecten
kunnen realiseren zoals enkele kleuterscholen, een
bibliotheek en enkele hartpatiëntjes konden worden
geholpen danzij ons ‘heart for life’ project.

Wanneer u van plan bent een reis naar Sri Lanka
te boeken kunt u dat o.a. bij een van de onderstaande organisaties doen. Van deze organisaties
weten wij dat zij ook een bezoek aan het Welkom
Dorp in hun programma hebben opgenomen:

Tot slot wil ik u voor de decembermaand fijne feestdagen
toewensen en veel voorspoed voor het komende jaar.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Nederland,
Drs. G. van Soest

Informatie
over het FHP
De heer IJzerman verzorgt
graag een voorlichtingsmiddag of –avond voor u.
Het is echt de moeite waard!
Een informatiebijeenkomst
bestaat uit een inleiding over
Sri Lanka, haar cultuur en
bevolking, gevolgd door de
film ‘De Zon- en Schaduwzijde van Sri Lanka’.
Aan deze activiteiten zijn geen kosten verbonden.
Wanneer u belangstelling heeft neemt u dan
contact op met dhr. IJzerman of met ons kantoor
in Groenlo.
Het adres van de heer IJzerman:
Steenovensdijk 7,
8262 PL Kampen
Telefoon: 038 – 33 222 97

Afscheid van Dhr. Wiechers
levert ruim € 6000 op voor
het Welkom Dorp
Het afgelopen voorjaar namen Jan en Trijnie
Wiechers afscheid van hun WoonOase Meubelzaken
in Dwingelo en Ommen.
Ter gelegenheid hiervan hadden zij de vele relaties,
familie, vrienden en bekenden gevraagd om hun
cadeau te doen in de vorm van een bijdrage aan het
FHP. Dit voorstel viel in goede aarde, want het heeft
een bedrag opgeleverd van ruim € 5000,-, aangevuld
door de Rotaryclub Beilen met € 1000,-.
Op 18 juli jl. vond in de WoonOase de officiële
overhandiging plaats aan het bestuur van de stichting
FHP.
De gift is bestemd voor het aanleggen van nieuwe
bestrating in het Welkom Dorp.
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Bezoek aan het kindertehuis Hikkaduwa
Home door de familie Keddeman
eens € 2100,–- opleverde. Als lid van deze zendingscommissie mocht ik samen met ons gezin dit mooie bedrag
van € 3800,–- symbolisch gaan overhandigen.

HAS Reizen, Rolde, tel. 0592 – 241756
WRC Reizen, Amsterdam, tel. 020 – 6267705
Fox Vakanties, Nieuw Vennep, tel. 0252 - 660000
Lanka Travel, Oosterhout (NB), tel. 0162 - 455355

Dat het aantal donateurs is gestabiliseerd betekent niet
dat er geen nieuwe donateurs bij zijn gekomen.
Integendeel! Wij hebben tientallen nieuwe donateurs
mogen verwelkomen. Daarentegen vallen er helaas
donateurs af die zijn overleden of om financiële redenen,
vaak met pijn in het hart, hun bijdrage moeten stopzetten.
Toch hopen wij het komende jaar weer een groei te
kunnen realiseren. Niet door veel geld uit te geven aan
grote reclamecampagnes om meer leden te werven.
Wij zijn van mening dat uw giften daar niet voor bedoeld
zijn, maar bij de armste inwoners van Sri Lanka terecht
moeten komen. Wel door via scholen, verenigingen en
onze huidige groep donateurs de naamsbekendheid van
het FHP te vergroten en door het (gratis!) verzorgen van
voorlichtingsbijeenkomsten. Deze aanpak heeft voor het
FHP in de afgelopen jaren goed gewerkt en gaan wij vol
vertrouwen voortzetten.
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Tijdens onze vakantie op Sri Lanka deze zomer stond op
15 juli het bezoek aan het kindertehuis voor jongens in
Hikkaduwa gepland.
Vanaf september 2002 tot en met juli 2003 hadden we op
initiatief van de zendingscommissie van de plaatselijke
Samen-Op-Weg gemeente “Vredekerk” Soesterberg een
geldinzamelingsactie gehouden, in samenwerking met de
naast deze kerk gelegen basisschool de Postiljon. Op deze
basisschool, waar onze Sri Lankaanse dochter Malou zat, is
dit kindertehuis in deze periode hun zendingsproject geweest. Het hele schooljaar door werd er door de leerlingen
iedere maandag geld mee genomen en in juli werd dit
zendingsproject afgesloten met een sponsorloop. Alleen de
school haalde zo al € 1700,–- op. Ook de gemeenteleden
van “Vredekerk’’ lieten zich niet onbetuigd en spaarden
het hele jaar door voor het kindertehuis in Hikkaduwa. In
december hielden ze een kerstmarkt voor dit doel wat nog

Na een rit van ongeveer 3 uur vanaf ons hotel werden we
door een groot aantal kinderen hartelijk ontvangen en
toegezongen. Ze overhandigden een prachtig Sri Lankaans
bloemenboeket en gaven ons vervolgens een rondleiding
door het tehuis. Het zag er erbarmelijk uit, alhoewel men
alle moeite deed om het nog enigszins leefbaar voor de
jongens te houden. Wat ons met name trof waren de slaapkamers: erg veel stapelbedden tegen elkaar aangeschoven;
de keuken: een vuurtje op de grond met wat potten en
pannen; de wasgelegenheid: een gat in de grond waar met
een touw emmertjes water naar boven gehesen werden om
mee te kunnen wassen. Gelukkig vertelden de aanwezige
bestuursleden van het FHP en de leiding van het tehuis ons
dat de tekening voor het nieuw te bouwen tehuis al klaar
was en dat de financiering hiervan, en nu ook de inrichting
dankzij onze gift, rond was. De kinderen, variërend in de
leeftijd van 3 tot 14 jaar, waren (ondanks hun slechte
behuizing) vrolijk en meteen enthousiast aan het spelen
met het door ons meegebrachte speelgoed. Na gezamenlijk
heerlijk Sri Lankaans te hebben gegeten moesten wij
helaas weer vertrekken, uitgezwaaid door alle bewoners.
Tegen iedereen die geld gegeven heeft voor dit kindertehuis kunnen we uit de grond van ons hart zeggen dat het
goed terecht is gekomen.
fam. B. Keddeman

Nieuw project:
Community Hall Kapuwagara
In het afgelopen jaar hebben wij weer veel projecten
kunnen verwezenlijken dankzij uw bijdragen! Projecten
waarvoor dit jaar uw aandacht werd gevraagd zijn nu in
aanbouw. In de Community Hall in Nagoda zal volgend jaar
een vakopleiding van start gaan, en in Daraluwa hebben
binnenkort ook de kleuters een eigen schoolgebouw. Nu
hebben wij het verzoek voor opnieuw een Community Hall,
dit keer in Kapuwagara, een klein dorpje 16 km van
Colombo. In dit arme dorp wonen ca. 400 jongeren onder
de 16 jaar die voor hun toekomst van hun omgeving afhanKinderen hebben buiten les in Kapuwagara)

Koersinformatie
In de maanden november en december zijn de
volgende bedragen in Rupees aan uw adoptiegezin
of –bejaarde uitbetaald:
Een adoptiegezin voor € 15,- ontving een
uitkering van Rps. 1575,Een adoptiebejaarde voor € 7,50 ontving een
uitkering van Rps 787,50.
1e steenlegging Daraluwa pre-school

kelijk zijn. De priester van de kerk van Kapuwagara wil
zich voor hen inzetten en heeft reeds grond voor de
Community Hall beschikbaar gesteld. De kosten voor de
nieuwbouw zijn geraamd op € 18.000,--. Hiermee kan de
jeugd van Kapuwagara een onderdak worden geboden voor
hun onderwijs en andere gezamenlijke activiteiten.
Wanneer u dit project wilt steunen kan dat door bij uw
bijdrage ‘Project Kapuwagara’ te vermelden.
Ook voor het project ‘Jeevanie’s Children Home’ is uw gift
nog steeds welkom. Dit betreft een weeshuis waarvan de
vloer van de derde verdieping vernieuwd moet worden en
dat dringend een nieuw dak nodig heeft.
Voor meer informatie over projecten kunt u terecht bij ons
kantoor in Groenlo.

