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Kennismaking met Sri Lanka
Eind juni van dit jaar ben ik naar Sri Lanka gereisd, om kennis te
maken met het land, de mensen en de cultuur, waar ik in mijn dagelijkse werk voor het Family Help Programme al zoveel over had
gehoord. Het was een bijzondere en indrukwekkende reis, waarin
ik enorm veel heb gezien. Veel ervaringen zijn niet met een pen
te beschrijven maar ik zal proberen u over een aantal ontmoetingen kort verslag te doen.
Op de eerste dag van ons verblijf stond natuurlijk een bezoek gepland aan het grootste project dat het Family Help Programme
heeft gerealiseerd: het Welkom Dorp. Prachtig om te zien hoe de
mensen daar wonen en leven. De blijdschap en dankbaarheid
straalt van hun gezichten af, en het Welkom Dorp was, na de
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden die de laatste maanden
waren uitgevoerd, een plaatje om te zien.
Tijdens ons verblijf is in het Welkom Dorp een nieuwe multifunctionele ruimte geopend door de Nederlandse Ambassadeur, mevr.
Susan Blankhart. Uiteraard hebben wij deze opening bijgewoond,
wat met veel festiviteiten voor en door de bewoners van het Welkom Dorp gepaard ging. Deze multifunctionele ruimte wordt o.a.
gebruikt voor vergaderingen / bijeenkomsten van het personeel en
voor het opbaren van overledenen tot hun begrafenis.
Wij hebben ook een hele dag besteed aan het bezoeken van diver-

lampÕ en verschillende optredens door de kinderen, die hiervoor
prachtige feestkleding aan hadden. Op bijgaande fotoÕs ziet u deze festiviteiten vastgelegd.
Ook hebben wij de eerste steenlegging van een nieuw te bouwen
Pre-school in Bopitiya bijgewoond. Op dat moment moesten wij
het geld voor dit project nog bijeen zien te krijgen, maar dit is inmiddels gelukt en zeer waarschijnlijk wordt deze school in december al geopend! Leerlingen van deze boeddhistische school hebben
dan eindelijk hun eigen ÔklaslokaalÕ en hoeven niet meer in de kapel te bivakkeren waar zij tot nu toe les hadden.
Gelukkig was er in Pamunugama op het FHP kantoor ook nog tijd
om kennis te maken met de collegaÕs daar waarmee ik vanuit
Nederland regelmatig contact heb. Zij verzorgen de selectie en
registratie van de adopties, de maandelijkse betalingen en projectadministratie. Erg leuk dus om deze collegaÕs nu eens persoonlijk
te leren kennen!
Eigenlijk was een week veel te kort om het land goed te leren
kennen, maar ik heb toch in korte tijd veel kunnen zien van het
land met zijn prachtige natuur en de bijzonder vriendelijke mensen die er wonen.

se adoptiegezinnen. De woonomstandigheden van de adopties waren vaak erg slecht, en het is soms onvoorstelbaar hoe hele gezinnen op de paar vierkante meter die zij mogen gebruiken kunnen
wonen. En toch is iedereen even vriendelijk en blijft glimlachenÉ
Enkele adopties hadden via het FHP een nieuw huisje kunnen bouwen en dat zij hier erg gelukkig mee waren bleek wel uit hun gastvrijheid.
Tijdens ons bezoek werd bij de Eliwila preschool de opening gevierd van de uitbreiding met een keuken en extra leslokaal die zij
door het FHP gefinancierd hadden gekregen. Hierbij werden allerlei Srilankaanse rituelen opgevoerd, waaronder de Ôlighting of the

Gedrukt in Sri Lanka door:

Het heeft mij zeker overtuigd van het goede werk dat wordt gedaan met de donaties welke uit Nederland komen, en waarvan ik
hoop dan ook dat we nog lang de adoptiegezinnen en Ðbejaarden
kunnen blijven steunen, en veel mooie projecten kunnen realiseren.
Mari‘lle Geessinck
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Beste lezer,
Met het einde van het jaar in zicht kan ik u meedelen dat het bestuur van het Family Help Programme dit jaar een goede stap
voorwaarts heeft gezet voor de toekomst.
Met de nieuwe overeenkomst die met het bestuur
FHP op Sri Lanka is gesloten zijn duidelijke afspraken gemaakt.
Ook Herman Steur is, na het ondertekenen van deze overeenkomst, overtuigd van een goede voortgang van het door hem opgerichte Family Help Programme, en heeft het bestuur te kennen
gegeven het nu dan ook wat rustiger aan te gaan doen.
Natuurlijk zal hij bij het Welkom Dorp zeer betrokken
blijven en wanneer hij in de gelegenheid is bezoekers blijven ontvangen, maar mede gezien zijn gezond-heid, wil hij niet meer bij
alle verplichtingen aanwezig zijn.
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Het zou toch prachtig zijn wanneer wij een nieuwe school kunnen
gaan bouwen voor de kleuters van St. AnthonyÕs church of wanneer er nog meer hartoperaties bij kinderen kunnen worden uitgevoerd dankzij de giften van onze donateurs!
Alvast hartelijk dank voor al uw spontane bijdragen waarop wij
hopelijk ook volgend jaar weer mogen rekenen!
Ik wens u fijne feestdagen en veel gezondheid en geluk voor het
komende jaar.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Nederland,
Drs. G. van Soest

Zowel het bestuur in Nederland als het bestuur in Sri Lanka hebben hier natuurlijk begrip voor, hoewel het zeker voor de mensen
op Sri Lanka wel even wennen zal zijn Herman niet meer overal
bij te kunnen betrekken.
Helaas ontvingen wij enkele maanden geleden het droevige bericht van het overlijden van Mr. Sydney Perera, gewaardeerd bestuurslid op Sri Lanka. Het bestuur op Sri Lanka zal zijn inbreng
zeker gaan missen en er wordt nu gezocht naar een invulling van
deze plaats binnen het bestuur.
Op bijgaande foto ziet u nog hoe ik de diplomaÕs mocht ondertekenen voor de diploma-uitreiking van de computer cursus in Batagama in juni dit jaar. Dit is een van de voorbeelden van de
prachtige projecten die wij het afgelopen jaar hebben gerealiseerd. Ook in deze nieuwsbrief vragen wij weer uw aandacht voor
enkele nieuwe projecten waarvoor uw bijdrage erg welkom is.

Gulle gevers: bedankt!
In oktober is mevrouw Riek Maatman Ð Klink
uit Raalte overleden. De opbrengst van de collecte
bij haar uitvaart was voor het FHP.
Wij willen de familie hartelijk danken voor deze
mooie bijdrage.

Elke dag gratis doneren!

Natuurlijk kunnen wij niet al onze giftgevers hier
vermelden, maar hiermee willen wij iedereen die
een bijdrage levert aan het FHP enorm bedanken.

Koersinformatie
In de afgelopen maanden zijn de volgende bedragen in
Rupees aan uw adoptiegezin of Ðbejaarde uitbetaald:
Een adoptiegezin voor € 15,- ontving in augustus Rps.
1305,- en in september t/m december een uitkering van
Rps. 1350,Een adoptiebejaarde voor € 7,50 ontving in augustus Rps.
652,50 en in september t/m december een uitkering van
Rps 675,De waarde van de Rupee ten opzichte van de Euro daalt
nog steeds, wat betekent dat de uitkering aan uw
adoptie wederom is gestegen in het afgelopen kwartaal!

Sinds enkele maanden bestaat de mogelijkheid elke dag een
GRATIS DONATIE aan het FHP te doen via de website
www.click2care.org
Op deze website kunt u d.m.v. een ÔclickÕ op een button doneren aan goede doelen in het algemeen of een goed doel naar
keuze. Het FHP is ŽŽn van deze goede doelen.
Dit kunt u doen door u aan te melden en Family Help Programme Holland Ð Sri Lanka als het goede doel van uw voorkeur op
te geven.
Misschien een goed idee om deze pagina thuis als startpagina
op uw PC te installeren, en elke dag even een ÔclickÕ voor FHP
te doen!
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Nieuwe projecten
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij het project van
een pre-school in Bopitiya vermeld, waarvoor
€ 5000,- nodig was. Op bijgaande foto ziet u dat er al
druk gebouwd wordt, het geld is binnen en binnenkort
wordt deze nieuwe school geopend!

Ook nu hebben wij weer twee kleuterschoolprojecten.
Voor de Daraluwa Holy Family Pre-school is een bedrag
van € 1500,- nodig om de school in te richten. Deze
school heeft weliswaar een lokaal, maar geen materiaal
/ meubilair om les te kunnen geven.
St. AnthonyÕs Church pre-school: deze school vraagt een
bedrag van € 3000,- voor uitbreiding van de school en
voor toiletvoorzieningen. Het huidige lokaal is te klein,
dus om meer leerlingen naar school te kunnen laten
gaan is een extra lokaal hard nodig.
Ook is er een nieuw project binnen het Welkom Dorp
gestart: nieuwe bestrating. Op dit moment heeft het
Welkom Dorp een soort grind/gravelachtige bestrating.
Voor mensen die niet meer goed ter been zijn en voor
het rijden met een rolstoel is dit niet praktisch. In eerste instantie ontstond het idee de wegen te gaan asfalteren. Dit plan is echter gewijzigd: er zullen nu klinkerstraatjes worden aangelegd. In de eerste plaats omdat
dit veel duurzamer is, en bovendien past het veel beter

Voorlichting
over het FHP
De heer IJzerman verzorgt
graag een voorlichtings-middagof avond voor u. ZoÕn middag of
avond bestaat uit een inleiding
over Sri Lanka, haar cultuur en
bevolking, gevolgd door de film
ÔDe Zon- en Schaduwzijde van
Sri LankaÕ. Aan deze activiteiten zijn geen kosten verbonden.
Wij hebben ons steeds mogen verheugen in een grote belangstelling, en ook voor het komende jaar staan al weer
enkele voorlichtingen gepland.
Het adres van de heer IJzerman:
Steenovensdijk 7
8262 PL Kampen
Telefoon: 038 Ð 33 222 97
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bij de stijl van de huisjes en andere gebouwen in het
Welkom Dorp. Ook voor de bewoners, die meestal op
blote voeten lopen, is dit veel aangenamer.
Tenslotte blijven wij ook geld inzamelen voor ons
Ôheart for lifeÕ project. Op bijgaande foto ziet u baby
Sithum. Toen hij vier maanden oud was stopte hij plotseling met drinken en werd erg ziek. Hij werd opgenomen in het ChildrenÕs Hospital waar bleek dat hij twee
gaatjes in zijn hart had en een verstopte ader. Een operatie op korte termijn was van levensbelang. De ouders
konden zelf niet het volledige bedrag voor deze operatie betalen, maar hebben wel een belangrijk deel bijgedragen. En alsof zij al niet genoeg zorgen hadden is de
vader van baby Sithum zijn baan kwijtgeraakt, doordat
hij zoveel tijd nodig had om overal geld in te zamelen
voor de operatie en daardoor regelmatig verlof moest
nemen van zijn werkÉ Het Family Help Programme
heeft uit het ÔHeart for
LifeÕ fonds het bedrag
dat nodig was voor de
operatie aangevuld en op
5 augustus van dit jaar
kon baby Sithum worden
geopereerd. De operatie
is goed geslaagd en op 16
augustus mocht hij weer
naar huis.
Ook voor dit project is
uw gift nog steeds van
harte welkom, waarmee
wij nog meer kinderen
hopen te kunnen helpen.
Mogen wij weer op uw steun rekenen?

Oudste bewoner Welkom Dorp overleden
Op 23 september is Daniel Jayasuriya Arachchi overleden
in het Welkom Dorp. Hij was 102 jaar!
Dit is in Nederland al een bijzonder hoge leeftijd, maar in
Sri Lanka, waar de gemiddelde leeftijd lager ligt dan bij
ons, is het zeer uitzonderlijk.
Hij was een van de eerste bewoners van het Welkom Dorp
sinds 1996. Zijn vrouw, Podiamma, overleed al lang geleden, evenals zijn zoon. Mr. Daniel Jayasuriya Arachchi was
tot kort voor zijn dood nog goed ter been, maar helaas
was hij wel doof en blind. Hij was een erg vriendelijke,
bescheiden, maar bovenal dankbaar persoon. Hij is van de
straat gehaald door de ÔSisters of CharityÕ (de zusters van
Moeder Theresa) en is via hen in het Welkom Dorp ondergebracht.

Reizen naar Sri Lanka
Wanneer u van plan bent een reis naar Sri Lanka te boeken
kunt u dat bij 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:
HAS Reizen, Rolde, tel. 0592 Ð 241756
Senlia Tours & Travels, tel. 0255 - 518008
Hollanka Reizen, Weert, tel. 0495 Ð 548084
Fox Vakanties, Nieuw Vennep, tel. 0252 - 660000
Lanka Travel, Oosterhout (NB), tel. 0162 - 455355

KERST 2002

Jaarverslag 2001
Het jaar 2001 is over het algemeen een goed jaar geweest voor het FHP. Wederom hebben we een groot aantal adopties kunnen ondersteunen, maar helaas hebben we ook
een lichte daling geconstateerd in het aantal adopties van alleenstaande ouderen en
Welkom Dorp bewoners.
Het aantal adopties van alleenstaande moeders met kinderen steeg van 1140 naar 1237
Het aantal adopties van alleenstaande ouderen daalde van 676 naar 628
Een aantal adopties werd door donateurs be‘indigd om uiteenlopende redenen maar
voor de meeste hiervan hebben we inmiddels een nieuwe donateur gevonden.
Eind december waren 260 ouderen opgenomen in het Welkom Dorp tegenover 264 in
het begin van het jaar. Gedurende deze periode zijn 31 bewoners overleden en hebben
14 bewoners het Welkom Dorp verlaten. Zorgelijk is de sterke daling van het aantal
donateurs die de bewoners ondersteunen met een maandelijkse bijdrage.
Deze daling is ingezet enerzijds door overlijden van donateurs, anderzijds door het
niet meer (kunnen) voldoen aan de maandelijkse verplichting. Wij vragen hiervoor dan
ook uw aandacht.
Voor de volgende projecten mochten we in 2001 een gift ontvangen:
¥ Daramaraja School project (€ 454,-)
¥ Dental Clinic (€ 11.345,-)
¥ Eliwilla kleuterschool (€ 2.544,-)
¥ Geriatrie project Welkom Dorp (€ 9.833,--)
¥ Heart for Life, het fonds voor operaties voor kinderen met een hartafwijking
(€ 5.042,-)
¥ Hikkaduwa Home, het weeshuis voor jongens (€ 2.065,-)
¥ Laballa Maha, een bibliotheek (€ 594,-)
¥ Makandura, een schoolproject (€ 454,-)
¥ Monrosa Home of Love, een project voor een bejaardenhuis (€ 2.724,-)
¥ Negoda, schoolproject (€ 397,-)
¥ Schoolfonds, het algemene project voor diverse scholen (€ 1.781,-)
De verkoop van de autobiografie ÒEven OmkijkenÓ van Herman Steur leverde
€ 1.445,- op.
De opbrengst van verkoop van symbolische grond in het Welkom Dorp daalde in 2001.
Daarnaast bleven de vrije giften voor het Welkom Dorp op peil. Wederom hebben we
de algemene reserve (nog) niet hoeven aan te spreken dankzij de vrijgevigheid van al
onze giftgevers die ons in dit jaar weer hebben gesteund.
Mocht u een meer gedetailleerd jaarverslag willen ontvangen dan kunt u hiervoor contact opnemen met de heer Trinks van ons uitvoerend bureau, of u kunt het hele jaarverslag lezen via onze website www.fhpholland.nl

Kerstgeschenken bij het FHP
Ook dit jaar kunt u weer geschenken voor de kerst bestellen waarvan de opbrengst ten
goede komt aan de projecten van onze stichting:

Grond in het Welkom Dorp
Voor € 50,- per m2 kunt u de eigenaar worden van een stukje grond in
het Welkom Dorp. Dit bedrag komt ten goede aan het onderhoud van het
Welkom Dorp waar oude, van de straat gehaalde, mensen kunnen genieten van hun oude dag.
U ontvangt een eigendomscertificaat op naam, opgemaakt door ons kantoor op Sri Lanka, met daarbij een plattegrond waarop precies wordt
aangegeven waar uw stukje grond zich in het Welkom Dorp bevindt.

Video / CD
Ook kunt u de volgende geschenken bestellen:
¥ Videoband ÔDe Zon- en Schaduwzijde van Sri LankaÕ voor € 12,50
¥ CD Kinderkorenfestival: ÔOne World FamilyÕ voor € 7,50
Wanneer u de videoband en de CD samen bestelt ontvangt u deze voor € 17,50.
Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten.
De videoband toont, naast beelden van het mooiste eiland in de Indische Oceaan, het
werk van het FHP en een interview met Herman Steur. De CD is mede tot stand gekomen door de belangeloze medewerking van diverse koren.
U kunt uw bestelling doen door het overmaken van het betreffende bedrag op giro
55.83.116 en daarbij te vermelden dat het gaat om Ôaankoop grondÕ, een video en/of
CD. Na ontvangst van betaling zullen wij uw bestelling z.s.m. verzenden.
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Hoofd klinische research
Boehringer Ingelheim

Uw contactpersoon voor het FHP:
Mari‘lle Geessinck

NIEUW ADRES!
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FHP Holland Ð Sri Lanka
Bezoekadres: Tramstraat 2
7141 EG Groenlo
Postadres: Postbus 8
7140 AA Groenlo
tel : 0544 Ð 47 61 68
fax : 0544 Ð 47 62 72
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 Ð 123 6 779
telefoon Welkom Dorp
0094 Ð 31 99 778

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.

