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Gratis boeken van Biblionef!
Eind november vorig jaar werden kinderen van het St. Joseph weeshuis in
Bolawalana en het Jeevanie Children’s Home verblijd met nieuwe lees- en
prentenboeken.
Dit werd mogelijk gemaakt door het werk van Biblionef. Dit is een organisatie met als doelstelling ‘Laat kinderen lezen, overal ter wereld’.
Voor veel kinderen in de wereld is lezen een luxe. Zij leren slechts een
beetje lezen van een onderwijzer die een paar zinnetjes op het bord
schrijft. Maar mooi lees- en kijkmateriaal ontbreekt volledig. Je verliezen
in een spannend boek is er voor deze kinderen niet bij. Biblionef Nederland
bevordert dat kinderen zich ontwikkelen door zelf met plezier te lezen.
Dat de inzet van Biblionef voor deze kinderen op Sri Lanka geslaagd is blijkt
wel uit de foto’s. De boeken werden als vroegtijdige kerstcadeaus aan de
kinderen uitgereikt en natuurlijk hopen wij dat zij er nog lang plezier van
zullen hebben.
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Opening Daraluwa Holy Family Pre-school

De heer G. IJzerman
Voorlichter voor het FHP
De heer dr. R. Hettiarachchi
Hoofd klinische research
Boehringer Ingelheim

Meer informatie over het werk van Biblionef vindt u op website
www.biblionef.nl

Ontvangst met bloemen

Uw contactpersoon voor het FHP:
Mariëlle Geessinck

Jeevani Children’s Home

FHP Holland – Sri Lanka
Bezoekadres: Tramstraat 2
7141 EG Groenlo
Postadres: Postbus 8
7140 AA Groenlo
tel : 0544 – 47 61 68
fax : 0544 – 47 62 72
E-mail : info@fhpholland.nl
Site : www.fhpholland.nl
Girorekening : 55.83.116
Bankrekening : 49.61.89.905
ABN AMRO Leusden

St. Joseph’s Home

Reizen naar Sri Lanka
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:
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

FHP Sri Lanka
Pamunugama
tel./fax : 0094 – 11 22 36 779
telefoon Welkom Dorp
0094 – 31 22 99 785

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.

’er werd muziek
gemaakt...

Begin januari is in Daraluwa de heropening van
deze school feestelijk gevierd.
In eerste instantie leek het of deze school
alleen materiaal / meubilair om les te kunnen
geven nodig zou hebben. Hiervoor hebben wij
het project dan ook gestart.
Later bleek echter dat het bestaande lokaal
totaal ongeschikt was om nog veel langer les in te
kunnen geven. Het dak was helemaal verrot en
ook aan het overige onderhoud was lange tijd niets
gedaan.
In onze nieuwsbrieven vroegen wij dan ook uw aandacht voor dit project en al spoedig ontvingen wij
een spontane reactie van mevrouw Moorlach uit
Uithuizermeeden die besloot hoofdsponsor van dit
project te worden.

gedanst...

Mevrouw Moorlach reisde in januari naar Sri Lanka om
de feestelijke opening van de vernieuwde kleuterschool
bij te wonen. Zij onthulde daarbij een plaquette waarmee de school nu haar naam draagt.
Na deze onthulling vonden volgens Sri Lankaanse
traditie ‘lighting the pot of milk’ (hierbij brengt het
overkoken van een potje melk, gestookt boven een
houtvuurtje, geluk) en het aansteken van de
traditionele olielamp plaats.
De kinderen maakten de opening echt tot een feest
door de diverse toespraken op te luisteren met zang en
dans. Bijgaande foto’s geven u een indruk hiervan.
Gedrukt in Sri Lanka door:

en luidkeels gezongen!’
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Beste lezer,
Het nieuwe jaar is al weer enkele maanden op gang
wanneer u deze nieuwsbrief leest.
Maanden waarin het bestuur van onze stichting niet stil
heeft gezeten. Het bestuur heeft namelijk een belangrijke beslissing moeten nemen inzake het uitbetalen
van adoptiegelden.
Herman Steur heeft aangegeven dit besluit, en de
motivatie waarop dit besluit is gebaseerd, graag in een
persoonlijke brief aan de donateurs toe te lichten.
Wij, het bestuur in Nederland, staan hier volledig
achter en de brief van Herman Steur kunt u op deze
pagina lezen.
Uiteraard hadden wij graag de bijdragen aan adopties
voor 100% willen uitbetalen echter onder de huidige
economische omstandigheden op Sri Lanka is dit niet
langer mogelijk. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft
en het Family Help Programme blijft steunen zoals u dit
al lange tijd doet.
Want mede dankzij uw hulp hebben wij in het jaar 2003
weer een groot aantal projecten kunnen realiseren.
Projecten waarmee kansarme jongeren de mogelijkheid
krijgen om opleidingen te volgen en een kans voor het
opbouwen van een zinvol bestaan.
Daarvoor willen wij ons ook dit jaar weer volledig gaan
inzetten, samen met onze collega’s op Sri Lanka, en
alle donateurs die het werk van onze stichting steunen.
Zonder uw bijdrage is dit niet mogelijk!
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

Koersinformatie
In de maanden januari, februari en maart zijn de volgende bedragen in Rupees aan uw adoptiegezin of –bejaarde uitbetaald:
Een adoptiegezin voor € 15,- ontving een uitkering van
Rps. 1710,Een adoptiebejaarde voor € 7,50 ontving een uitkering van
Rps 855,-
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Heel jammer, maar het
kan niet anders
Tot op heden heeft de stichting
FHP alle geldbedragen die wij
van u mochten ontvangen t.b.v.
uw adoptie(s), 100 % aan uw of
adoptiegezin of -bejaarde uitbetaald. U zult zich misschien wel
eens hebben afgevraagd, hoe dat
mogelijk is. Waar worden alle
kosten zoals kantoor, personeel,
telefoon, brochures, porto en
zovele andere kosten van
betaald? Ik geef u hierop een
eerlijk antwoord.
In het verleden hebben de meeste FHP-begunstigers uit
Nederland en België niet alleen maandelijks, maar dikwijls per kwartaal, halfjaar of jaar hun bijdragen overgemaakt. Door deze vooruitbetalingen kregen wij een
behoorlijk beschikbaar kapitaal, hetgeen door FHP in Sri
Lanka op de bank werd geplaatst tegen een enorme hoge
rente van circa 18%. Met deze renteopbrengst hebben
wij al de afgelopen jaren de kantoorkosten etc. kunnen
betalen, zodat wij daardoor uw adoptie 100% konden
uitkeren.
Sinds een halfjaar is de rente in Sri Lanka enorm gedaald
en is nu nog maar 6%. Daarbij komt ook nog, dat er nu
10% belasting geheven wordt over de rente-inkomsten.
De inflatie van het afgelopen jaar was circa 10%, waardoor alles veel duurder is geworden en daardoor ook ons
personeel een loonsverhoging moest krijgen.
De FHP-besturen in Sri Lanka en in Nederland menen,
dat wij met dit probleem open kaart moeten spelen en u
ervan op de hoogte moeten stellen, dat wij onmogelijk
door kunnen gaan uw adoptie(s) voor de volle honderd
procent uit te betalen.
Na heel veel besprekingen zowel door het bestuur in Sri
Lanka als in Nederland hebben de gezamenlijke besturen
uiteindelijk besloten vanaf 1 juli 2004 negentig procent
te zullen uitbetalen aan uw adoptiegezin of -bejaarde.
Tien procent zal gebruikt worden om de noodzakelijke
onkosten te betalen.
GELUKKIG IS ER WELLICHT NOG EEN MEEVALLERTJE
Vanwege de hoge eurokoers zal uw adoptie er waarschijnlijk weinig of niets van merken. Wellicht zullen zij bijna
hetzelfde rupee-bedrag ontvangen als dat van de laatste
maanden. Indien de Euro nog sterker wordt, zoals de verwachtingen zijn, dan zullen zij zelfs nog meer ontvangen.
1980 – 2005 HET ZILVEREN JUBILEUM VAN HET FHP
Nu bijna 25 jaar geleden had ik de eer om de stichting
FHP Sri Lanka op te richten.
Het volgende jaar gaan we het waarschijnlijk vieren.
Dit is de eerste aankondiging. Als u suggesties heeft hoe
we dit zullen gaan doen, laat mij dit a.u.b. weten.
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Nieuw project:

Don Bosco driewieler reparatie
Don Bosco Technical Centre in Negombo is een tehuis dat
opvang biedt aan jongeren die opgroeiden onder slechte
omstandigheden. Vaak leefden zij op straat. Zonder toekomstmogelijkheden komen deze kinderen vaak terecht in
de prostitutie, worden kindsoldaat of komen terecht in het
criminele circuit. Don Bosco vangt deze jongeren op en
geeft hen kost, inwoning en opleidingsmogelijkheden.
Nadat zij een vak hebben geleerd kunnen de jongeren in
de maatschappij voor hun eigen inkomen gaan zorgen.
Don Bosco wil nu jongens gaan opleiden tot driewieler- (de
zogenaamde Tuk-Tuk) en bromfietsmonteur. De Tuk-Tuk is
het transportmiddel van de arme man op Sri Lanka en is
dan ook in grote aantallen aanwezig in het verkeer.
Er gebeuren echter ook veel ongelukken mee, waardoor er
een grote vraag is naar reparatie van deze Tuk-Tuk’s.
De totale kosten voor het inrichten van de werkplaats
bedragen € 8.500,- .
Wanneer u wilt bijdragen aan dit project kunt u bij uw
betaling vermelden ‘Don Bosco’.
Naast dit project loopt ook nog het project voor een nieuw
te bouwen Community Hall in Kapuwagara, een klein
dorpje 16 km van Colombo. In dit arme dorp wonen ca. 400

jongeren onder de 16 jaar die wij hiermee een onderdak
willen bieden voor hun onderwijs en andere gezamenlijke
activiteiten. Wanneer u dit project wilt steunen kan dat
door bij uw bijdrage ‘Kapuwagara’ te vermelden.
Mogen wij weer op uw steun rekenen?

Heart for Life blijft kansen bieden
Het project Heart for Life richt zich
op kinderen met hartproblemen op Sri
Lanka. Zonder een hartoperatie hebben zij geen toekomst, dankzij steun
van het project Heart for Life krijgen
zij een nieuwe kans.
Al enkele malen informeerden wij u
over kinderen die hierdoor met succes
geopereerd konden worden. Zo werd
bij Sandhya Chandrani, inmiddels een
gezonde tiener, een gaatje in haar
hart succesvol gesloten, en ook bij
Joseph Perron werd vorig jaar
dezelfde operatie met succes uitgevoerd. Beiden zijn nu in uitstekende conditie en hebben weer een
toekomst voor zich.
Helaas lopen niet alle operaties goed
af. Eind vorig jaar werden Thasitha
Delani, een meisje van 4 jaar en
Nipuni, een baby’tje van 3 maanden
geopereerd. Met Thasitha leek het in
eerste instantie goed te gaan echter
na enkele weken traden er complica-

Groetend,
Herman Steur,
oprichter FHP Sri Lanka - FHP Holland – Sri Lanka
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Joseph Perron

Sandhya Chandrani

ties op waaraan zij is overleden. Bij
Nipuni bleek de hartafwijking groter
dan aanvankelijk door de cardioloog
was ingeschat, en ook zij is kort na de
operatie overleden.
Wij hopen dat de families van beide
kinderen dit enorme verlies kunnen
verwerken en dat zij troost vinden in
het feit dat deze kinderen in ieder geval de mogelijkheid hebben gekregen
de operatie te ondergaan die voor hen
van levensbelang was. Zonder de ope-

ratie waren zij immers bij voorbaat
kansloos…
Wij blijven moed putten uit de operaties die wel slagen en hopen dat ook u
als donateur dit blijft doen. Er wachten nog steeds jonge hartpatiëntjes
op nieuwe kansen die dankzij uw bijdrage aan het project Heart for Life
mogelijk worden.
Sandhya en Joseph zijn daarvan het
grote bewijs!

Wordt u ook de symbolische
eigenaar van een stukje grond?
Dat kan voor € 50,- per m2! Dit geld komt ten goede aan het
Welkom Dorp waar oude, van de straat gehaalde, mensen
een verzorgde oude dag krijgen, 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.
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.

