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DEZE WELKOM DORP BEWONERS
ZOEKEN EEN DONATEUR!
Opvang aan dakloze
ouderen
Sinds in 1996 het Welkom Dorp is
geopend hebben vele dakloze
ouderen hier onderdak gevonden.
Zij werden van de straat gehaald
en krijgen in het Welkom Dorp
alle zorg die zij nodig hebben. Er
worden dagelijks drie voedzame
maaltijden geserveerd in de eetzaal, er wordt voor kleding gezorgd en ook is er een ziekenhuis
en een verpleegafdeling waar de
nodige medische zorg kan worden
verleend. Zelfs aan geestelijke
zorg wordt aandacht besteed in
de multireligieuze gebedsruimte.
Dit alles was natuurlijk nooit mogelijk geweest zonder het initiatief dat Herman Steur heeft genomen om dit Welkom Dorp tot
stand te brengen. Hij heeft hiervoor vele enthousiaste donateurs
in Nederland gevonden die al
jaren hun steun aan dit prachtige
project verlenen door een oudere
financieel te adopteren voor
€ 30,- per maand. Hiermee kan
voor één dakloze het leven weer
leefbaar worden gemaakt door
hem of haar op te nemen in het
Welkom Dorp.

Daling in aantal donateurs
Helaas is in het afgelopen jaar
het aantal donateurs met een
Welkom Dorp adoptie verminderd. Hiervoor zijn heel begrijpeGedrukt in Sri Lanka door:

lijke redenen: een aantal mensen
moest om financiële redenen de
adoptie, vaak met pijn in het
hart, beëindigen; andere donateurs kwamen te overlijden,
waardoor de financiële steun aan
onze stichting stopte.

(Nog) geen daling in
opvang
Maar het Welkom Dorp wil natuurlijk hulpbehoevende ouderen
blijven opvangen! En zonder
donateurs is dat niet mogelijk.
Op de foto’s op deze pagina ziet
u 10 ouderen waarvoor wij nog
een donateur zoeken. In werkelijkheid worden er momenteel
echter 28 ouderen opgevangen
waar nog geen donateur voor is.
Wij willen dan ook graag nieuwe
donateurs verwelkomen voor
deze mensen.

Zelfs groei is mogelijk!
Mochten er, en natuurlijk hopen
wij dat van harte, meer dan 28
donateurs zich spontaan aanmelden voor een Welkom Dorp
adoptie dan zou dat natuurlijk
geweldig zijn! Daarmee kan het
Welkom Dorp dan worden uitgebreid, want het is destijds
gebouwd voor de opvang van ongeveer 400 ouderen, terwijl er nu
zo’n 300 mensen van een rustige
oude dag mogen genieten.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden als donateur door middel van de antwoordkaart die u
bij deze nieuwsbrief ontvangt. Mocht u nog aanvullende informatie wensen
dan kunt u ook contact opnemen met ons kantoor in Groenlo. Onze medewerkers staan u graag te woord!
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Beste lezer,

FHP Kalender 2005

Zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen heeft het FHP
het volgend jaar iets te vieren.

Nu al bestellen!
Voor het jaar 2005 zal het FHP een kalender gaan
uitgeven. Dit zal een prachtige kalender worden met
kleurenfoto’s van de projecten die onze stichting op
Sri Lanka heeft gerealiseerd.
De kalender zal niet al te groot van formaat worden
zodat u er vast een plekje voor kunt vinden. De prijs
voor een kalender bedraagt € 10,- inclusief verzendkosten.
U kunt nu reeds uw bestelling aan ons doorgeven.
Hiervoor kunt u de bijgevoegde antwoordkaart gebruiken en tevens uw machtiging hierop verlenen om
het bedrag van uw rekening te laten incasseren.
Incassering geschiedt uiteraard pas op het moment
dat de kalenders worden uitgeleverd (vanaf november 2004).

24 jaar geleden heeft Herman Steur de stichting op Sri
Lanka opgericht en sindsdien is er enorm veel energie in
gestoken door veel mensen. Maar zonder donateurs was
er natuurlijk niets tot stand gekomen. Daarom wordt u
ook zeker betrokken bij het jubileum volgend jaar.
Graag willen wij u bedanken voor uw begrip en de
positieve reacties die wij ontvingen op de brief van
Herman Steur in onze vorige nieuwsbrief. Het feit dat
wij 10% in mindering moeten gaan brengen op de uit te
betalen adoptiegelden was onvermijdelijk en zal dan
ook in juli worden ingevoerd.
Helaas is er de laatste tijd een zorgwekkende daling in
Welkom Dorp adopties ontstaan. Om vele begrijpelijke
redenen moesten donateurs hun adoptie beëindigen.
Natuurlijk blijven deze adopties wel in het Welkom
Dorp en worden zij nog steeds liefdevol verzorgd. U zult
begrijpen dat hiervoor de reserves moeten worden aangesproken, welke niet onuitputtelijk zijn.
Vandaar de oproep op de voorpagina van de nieuwsbrief. Het Welkom Dorp is een prachtig project en wij
hopen dan ook dat wij hier ook in de toekomst nog
jarenlang dakloze bejaarden kunnen opvangen.
Mogen wij weer op u rekenen?

Opbrengst voor computer jongensweeshuis
Met uw bestelling draagt u tevens bij aan een project dat wij hopen te realiseren met de opbrengsten
van de kalender. Wij willen aan het Baranasooriya
Childrens Home in Hikkaduwa een computer
schenken. Hiermee kunnen de jongens in dit weeshuis kennismaken met een computer waar zij later in
hun opleiding hun voordeel mee kunnen doen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Nederland,
Drs. G. van Soest

Koersinformatie
In de maanden april, mei en juni zijn/worden de
volgende bedragen in Rupees aan uw adoptiegezin of
–bejaarde uitbetaald:
Een adoptiegezin voor € 15,- ontving een uitkering van
Rps. 1740,Een adoptiebejaarde voor € 7,50 ontving een uitkering
van Rps 870,-

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

De jongens van het weeshuis in Hikkaduwa

Project: Community Hall
Kapuwagara
Wij hopen nog dit jaar van start te gaan met het bouwen
van een Community Hall 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 afhankelijk zijn. Met een Community Hall kan de
jeugd van Kapuwagara een onderdak worden geboden voor
hun onderwijs en andere gezamenlijke activiteiten. 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,-. Een klein deel hiervan is reeds via
de vorige nieuwsbrieven binnengekomen maar wij zijn er
nog lang niet! Wanneer u dit project wilt steunen kan dat
door bij uw bijdrage ‘Project Kapuwagara’ te vermelden.
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Hartverwarmend weerzien op Sri Lanka

Fam. Schoon en het gezin Lucien Nonis

In maart 2004 reisden de familie Langerak en familie
Schoon naar Sri Lanka om hun adopties weer te bezoeken.
In 2003 waren zij ook in Sri Lanka geweest en kwamen
toen heel enthousiast thuis nadat zij ook enkele projecten
van het FHP hadden bezocht. Zij hebben het afgelopen
jaar dan ook besteed aan allerlei hulpacties voor diverse
projecten op Sri Lanka. Zo heeft de familie Langerak met
hulp van kennissen een thuisconcert georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het ‘Heart for Life’
project. Hiermee konden enkele kinderen met een hartafwijking worden geopereerd. Ook hebben zij via de
Nederlands Hervormde Gemeente uit de Lier geld bijeen
gebracht voor een nieuwe brancard en ECG-apparaat voor
het Welkom Dorp. Tijdens hun bezoek aan het Welkom
Dorp kregen de beide families een bijzondere ontvangst:
bij de poort stonden de bewoners hen al op te wachten
om deze speciale gasten welkom te heten op Srilankaanse
wijze.
Op bijgaande foto’s ziet u de overhandiging van de geschenken uit naam van de kerkelijke gemeente, waar
Herman Steur en zeker ook de zusters van het Julianaziekenhuis erg blij mee zijn. Hiermee kunnen zij de zorg
aan de ouderen nog verder verbeteren.
De familie Schoon heeft diverse hulpgoederen ingezameld
welke via stichting ‘Medi-Aid’ naar Sri Lanka zijn verscheept. Ook hebben zij voor hun adoptie van de zussen
Sinnakaruppan, twee oudere dames, een huisje laten bouwen en tijdens hun bezoek samen met hen de inboedel
aangeschaft. Het huisje dat vorig jaar niet meer was dan

Herman Steur blij met brancard voor Welkom Dorp

een lekkend krot van planken, is nu een echt stenen huis
voorzien van gas, licht, water en een bed, wat voor ons
heel normaal is maar voor hen een ongekende luxe.
Daarnaast heeft familie Schoon een vissersgezin geadopteerd dat in juni vorig jaar was verblijd met de komst van
een tweeling, terwijl zij ook al drie kinderen hadden. Het
gezin kon na de geboorte van de tweeling niet meer rondkomen van het geld dat de vader als visser verdiende en
klopte voor hulp aan bij het FHP. De heer Phillipsz, van het
FHP kantoor in Pamunugama, beschouwde dit gezin als een
urgent geval dat weliswaar niet onder de reguliere adopties valt, maar zeker tijdelijk hulp nodig had.
De familie Schoon werd hier zeer hartelijk ontvangen en
met behulp van chauffeur/begeleider en tolk ‘George’
werd uitgebreid gesproken over de problemen van het
gezin, de kinderen en hun schoolprestaties en natuurlijk
over de tweeling.
De reis was voor beide families ontroerend en emotioneel
maar het gaf hen veel voldoening dat zij samen met het
FHP hebben kunnen bijdragen aan het verbeteren van de
kwaliteit van leven van deze arme mensen.

Tiny Langerak overhandigt ECG-apparaat

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.
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Een bedelbrief
van uw adoptie
Helaas, het komt wel eens voor dat u
niet een vriendelijke bedankbrief
ontvangt van uw adoptie maar een vervelende bedelbrief. Uw adoptie schrijft
dat zij niet kan rondkomen of zelfs helemaal geen geld meer ontvangt…
Bij aanvang wordt aan de adopties meegedeeld dat zij u nooit met dit
soort brieven mogen lastigvallen. Wij weten echter dat het in een enkel
geval toch gebeurt.
Omdat ons kantoor op Sri Lanka met verscherpte controles op de adopties bezig is kan het zijn dat wij een adoptie (soms tijdelijk) moeten
stopzetten. Wanneer toch blijkt dat de adoptie wel aan onze voorwaarden voldoet worden de betalingen, uiteraard met terugwerkende
kracht hervat. In het andere geval zal de adoptie worden beëindigd,
bijvoorbeeld wanneer blijkt dat het gezin zelf voldoende inkomsten
heeft, en zullen wij u een nieuwe adoptie voorstellen.
Mocht u een vervelende brief van uw adoptie ontvangen dan verzoeken
wij u contact met ons kantoor in Groenlo op te nemen opdat wij kunnen
verifiëren wat er aan de hand is.
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Jubileum in aantocht!
Het duurt nog een jaartje maar de voorbereidingen zijn inmiddels in
gang gezet. Volgend jaar is het 25 jaar geleden dat de stichting Family
Help Programme op Sri Lanka werd opgericht door Herman Steur.
(In 1984 werd de stichting in Nederland opgericht).
Een feit dat zeker niet ongemerkt voorbij mag gaan en het bestuur van
Sri Lanka wil dit dan ook graag gaan vieren, het liefst met hen die de
stichting al jaren steunen. U als donateur wordt dan ook van harte
uitgenodigd de festiviteiten bij te wonen welke op 30 juli in het
Welkom Dorp en op 1 augustus 2005 in Pamunugana gepland staan.
Natuurlijk kunnen wij niet uw reiskosten gaan vergoeden maar wanneer
u zelf besluit naar Sri Lanka te reizen dan verzekeren wij u dat u een
onvergetelijke gebeurtenis gaat meemaken.
Als u een adoptie heeft en deze wilt bezoeken dan zorgen wij voor
vervoer en begeleiding wanneer u dat wenst.
Om alvast een inschatting te kunnen maken van het aantal gasten dat
wij mogen verwachten willen wij u vragen zich tijdig voor het bijwonen
van de festiviteiten aan te melden. U kunt dit telefonisch of per e-mail
doen bij ons kantoor in Groenlo. Uiteraard kunnen wij u ook adviseren
over de organisatie van uw reis.

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,
WRC Reizen, Amsterdam,
Fox Vakanties, Nieuw Vennep,
Lanka Travel, Oosterhout (NB),

tel. 0592 – 241756
tel. 020 – 6267705
tel. 0252 - 660000
tel. 0162 - 455355

Uw contactpersoon voor het FHP:
Mariëlle Geessinck

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
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.

