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Hoe gaat het met de drieling?
Een kleine vier jaar geleden stond een artikel in de FHPnieuwsbrief over een pas geboren drieling. De moeder verwachtte één kind, maar kreeg er drie. De ouders stonden
uit pure geldnood voor de onmenselijke keuze om twee
van de drie kinderen weg te geven. Geraakt door hun situatie heb ik toen ter plaatse besloten om ze te gaan helpen.
Destijds was ik nog medewerker van het FHP. Wellicht dat
er bij u een lampje gaat branden.
De drieling werd beroemd in kleine kring. Veel donateurs
hebben contact opgenomen om te vragen wat ze voor hen
konden doen en op een gegeven moment moesten we vanuit het uitvoerend bureau deze positieve gevoelens afremmen omdat de familie een toeristische (FHP) attractie
dreigde te worden.

De drieling samen met dochter Geralt Trinks

Sinds april 2005 ben ik niet meer actief als medewerker
van het uitvoerend bureau. Afgelopen zomer ben ik echter
wel met mijn familie op Sri Lanka geweest om het 25-jarig
jubileum van het FHP te vieren en hebben we de moeder
met de drieling twee keer ontmoet. De eerste keer was bij
hun thuis en de tweede keer tijdens de hoogmis die werd
voltrokken door de aartsbisschop van Colombo in de katholieke kerk naast het FHP-kantoor in Pamunugama. Het was
een bijzondere gebeurtenis. Ik hoor de vijfduizend aanwezigen nog zingen, na de moedige solozang van Natasha
Phillipsz, de dochter van de directeur FHP Sri Lanka, William Phillipsz. De moeder was met de drieling gekomen en
het duurde niet lang voordat ze gezellig tussen onze
familie in zaten. Mijn dochter straalde van oor tot oor.
Ze wonen nog steeds in het huisje waar
ik ze voor het eerst aantrof. Echter het

huisje is uitgebreid met een kamer en ze hebben een afdakje gekregen waar ze droog kunnen genieten van enige
verkoeling tijdens de regen. De vader heeft meegeholpen
aan de bouw. De vader? Velen onder u, die de voorgeschiedenis niet kennen, zullen zich deze vraag stellen.
Het FHP steunt toch alleen weduwen?
Correct, echter deze familie bevond zich in zo’n uitzonderlijke en uitzichtloze situatie dat besloten is om ze toch te
helpen.
Op de kalender “2005” van het FHP staat zelfs vermeld dat
de positie van het gezin zich zo ontwikkelde dat hulp niet
meer nodig zou zijn. Ze zijn (zoals zo velen op Sri Lanka)
bedrogen. De vader is 2 jaar geleden afgereisd naar de
Emiraten om te werken voor een Arabier, die hem net genoeg uitbetaalt om zijn familie niet van de honger te laten
omkomen, maar te weinig om terug te reizen en zijn familie te zien. “Volgende week krijg je volledig uitbetaald..........”. Saillant detail: om de vliegreis te betalen
had de familie veel geld geleend. De extra’s die overgemaakt konden worden gingen op aan rente. Rentepercentages van 60 procent en hoger zijn op Sri Lanka heel
gewoon. Armen kunnen niets lenen bij een bank en vallen
in handen van woekeraars. Iemand vertelde mij eens heel
trots dat z’n vrouw geld uitleent aan de armen voor maar
5% per maand (60% per jaar!). Ik zou me kapot schamen.
Ook hiermee was een helpende hand nodig.
Het bovenstaande sluit aan in de rij van vele trieste verhalen, die getuigen van het afschuwelijke misbruik van
medemensen in afhankelijke posities. Allen hebben dezelfde gemene deler: misbruik en onthouding van welvaart.
Goed nieuws is er ook: de drieling wordt op 18 november 4
jaar oud en volgend jaar gaan de dames naar school! Wat
hebben ze nodig om naar school te gaan? Drie uniformen,
drie rugzakken, drie paar schoenen (vele kinderen hebben
alleen slippers en moeten een lange weg afleggen naar
school), schrijfmateriaal, eetgeld (ze blijven altijd over).
Hiervoor hebben we een extra gift overgemaakt die het
FHP Sri Lanka zal uitbetalen. Uit ervaring weet ik dat velen
schoolgeld overmaken voor hun adoptie. Mijns inziens een
goed initiatief. Goede scholing is volgens mij hét middel
om de cirkel van armoede uiteindelijk te kunnen doorbreken. We zouden ze wel eens willen zien op hun eerste
schooldag. Huilende gezichtjes op het schoolplein.
Daaaaaaaag, fijne dag, slik. Omdraaien en hopen dat alles
goed gaat.
Groet,
Geralt Trinks

Adoptie weduwen en wezen

Gedrukt in Sri Lanka door:

Nogmaals willen we een beroep op u doen voor het adopteren van een weduwe met jonge kinderen. Door uw financiële steun van € 15, = per maand
maakt u het mogelijk dat de kinderen onderwijs volgen. Hierdoor worden er
voor hun kansen gecreëerd voor een betere toekomst!
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Beste lezer,
Voor u ligt alweer de kerstnieuwsbrief. Dat betekent dat het
einde van het jaar 2005 in zicht is. Zoals gebruikelijk wil ik
samen met u even terugblikken.
26 december 2004, Tweede Kerstdag, een dag die niemand snel
zal vergeten. Op die dag veroorzaakte een enorme vloedgolf
een onvoorstelbare ramp, die vele slachtoffers in de getroffen
landen maakte.
Het Family Help Programme is direct met een noodhulpactie
gestart. Nu, bijna 1 jaar later, is het FHP druk bezig met het
helpen aan de wederopbouw van het land. Het zal echter nog
jaren duren voordat Sri Lanka er weer een beetje bovenop komt.
In januari heeft er een wisseling op het FHP-kantoor plaatsgevonden. Geralt Trinks en Mariëlle Geessinck werden vervangen
door Alice Vossebeld en Jacqueline Blokhuis.
In april verscheen dan eindelijk de lang verwachte promotiefilm “Sri Lanka, een wereld van verschil”. Een boeiende film
die naast verschillende projecten ook een aantal bijzondere
mensen laat zien.
In juli vond de viering plaats van het 25-jarig bestaan van het
Familiy Help Programme Sri Lanka. Vanwege de tsunami is
destijds besloten deze viering op een bescheiden manier te
laten plaatsvinden.
Voor Herman Steur was dit jubileum tevens een gelegenheid om
afscheid te nemen van zijn actieve rol voor het FHP.
Een hoogtepunt voor hem was toch wel de koninklijke onderscheiding, die hij uit handen van de ambassadeur ontving.
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Koersinformatie
In de maanden oktober, november, december zijn/worden
de volgende bedragen in Rupees aan uw adoptiegezin of
-bejaarde uitbetaald:
Een adoptiegezin voor € 15,- ontvangt een uitkering van
Rps. 1593,Een adoptiebejaarde voor € 7,50 ontvangt een uitkering van
Rps. 796,50

Stand van zaken T.E.A.R.S.
Nog steeds wordt door het FHP aan gedupeerde vissers nieuwe
boten aangeboden of boten, die beschadigd zijn, gerepareerd.
Inmiddels hebben we al een groot aantal vissers hiermee kunnen helpen en daarmee natuurlijk ook die gezinnen. De vissers
kunnen de zee weer op om vis te vangen en te verkopen zodat
ze weer in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien.
Momenteel wordt er druk gebouwd in Payagala. Zestien huizen
voor de vissersgemeenschap aldaar.
Zoals u op bijgaande foto kunt zien verloopt de bouw voorspoedig. Als alles zo doorgaat is de verwachting dat begin december
de eerste oplevering plaatsvindt.

In september hebben we weer deelgenomen aan de 50 Plus
Beurs. De bedoeling van deelname aan deze beurs is het
verkrijgen van meer naamsbekendheid. Of dit een succes is
geweest zal pas op termijn blijken.
Informatie over een aantal van bovengenoemde zaken treft u in
deze nieuwsbrief aan.
Tot slot wil ik u, mede namens het bestuur, hartelijk danken
voor uw steun en uw vertrouwen. Ik hoop ook het komende jaar
weer op u te mogen rekenen.
Ik wens u, mede namens het bestuur, fijne feestdagen toe en
een heel goed 2006!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Nederland,

Onverwacht kon ook gestart worden met het bouwen van twee
huizen in Beruwala voor twee gezinnen. Ook hier kunt u op de
foto zien dat de bouw gestaag doorgaat.
Het is de bedoeling dat er nog meer huizen worden gebouwd.
De onderhandelingen voor aankoop gronden zijn in een
vergevorderd stadium.

Drs. G. van Soest, voorzitter.

Voorlichting over het FHP
De heer IJzerman verzorgt graag een
voorlichtings-middag- of avond voor u.
Zo’n middag of avond bestaat uit een
inleiding over Sri Lanka, haar cultuur en
bevolking, gevolgd door een film.
De film toont u prachtige beelden van Sri
Lanka en geeft een goede indruk van de
projecten die onze stichting er realiseert en de adopties die
gesteund worden.
Aan deze voorlichting zijn geen kosten verbonden.
Wanneer u hier belangstelling voor heeft kunt u contact opnemen met ons kantoor in Enschede of met de heer
IJzerman.
Het adres van de heer IJzerman:
Steenovensdijk 7, 8262 PL Kampen,
Telefoon: 038 – 33 222 97

Het plan om te bouwen aan de oostkust van Sri Lanka heeft enige vertraging opgelopen. Ondanks dat nog niet alle problemen
met de regering op Sri Lanka zijn opgelost, heeft Aedes toch
besloten om in samenwerking met het FHP te beginnen met de
bouw van alvast 50 woningen.
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50 Plus Beurs
Van woensdag 21 tot en met zondag 25 september jl. werd voor de dertiende keer de 50
Plus Beurs georganiseerd met als titel “Feest van herkenning”.
Ook dit jaar kon u een bezoek brengen aan onze stand. De bedoeling van deelname aan
deze beurs is het vergroten van de naamsbekend. Er zijn dan ook veel folders uitgegeven.
Het is moeilijk op korte termijn aan te geven of e.e.a. resultaat heeft gehad. Wel hopen
we uiteraard dat deze promotie in de toekomst zijn vruchten zal afwerpen.

Eerste steen voor
Vocational Training Center
De eerste steen voor de bouw van een Vocational Training
Center is gelegd. Dit gebeurde door de heer Herman Steur,
grondlegger van het FHP en de heer William Phillipsz, directeur
van het FHP Sri Lanka.
Dit center is bedoeld om de allerarmsten van Sri Lanka in de
omgeving van Beruwala en Kalutara een beroepsopleiding te
laten volgen. De visie van het FHP is namelijk dat hulp aan de
allerarmsten niet moet ophouden bij de ondersteuning zelf.
Zelfredzaamheid en zelfstandigheid door middel van goed
onderwijs, bieden kansen voor een betere toekomst zonder hulp
van het FHP.
Het geld voor dit project komt van de gemeente Leek en de
inzamelingsactie van de Oudejaarsclub Tolbert en de Brandweer
Gemeente Leek.

Kerstgeschenk idee!!!
Ook dit jaar kunt u weer geschenken voor de kerst bij het
FHP bestellen. De opbrengst hiervan komt ten goede 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/DVD
Ook kunt u de nieuwe film “Sri Lanka, een wereld van
verschil” bestellen. Deze film is zowel op video als op DVD te
verkrijgen.In deze film kunt u kennis maken met verschillende projecten en stellen wij u voor aan een aantal bijzondere
mensen.
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u de film bestellen
door het bedrag van € 7,50 (video) of € 12,50 (DVD) over te
maken op giro 55.83.116 onder vermelding van “FHP-film”.

Officiële opening jongens weeshuis
Hikkaduwa
Eerste steenlegging door de heer Steur

PROJECTEN
Jubileumproject
Huisvesting, of eigenlijk het gebrek daaraan is een groot probleem op Sri Lanka. Duizenden mensen wonen in krotten in de
sloppenwijken onder onhygiënische en zeer slechte omstandigheden.
Het merendeel van onze adoptanten heeft geen eigen huis of
eigen stukje grond om te wonen. Omdat het FHP Sri Lanka de
levensomstandigheden van de allerarmsten op Sri Lanka wil verbeteren, wordt er voortdurend aandacht besteed aan het probleem van huisvesting. Hier ligt dus een enorme taak. Om alle
adoptanten van een huis te kunnen voorzien zal een onmogelijke taak zijn, echter ergens moet een start worden gemaakt.
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum FHP Sri Lanka is
besloten om 25 adoptiegezinnen aan een eigen huis te helpen.
U begrijpt dat voor dit project heel wat geld nodig is en uw
bijdrage in deze is dan ook zeer welkom.

Ziekenhuis en zusterhuis Welkom Dorp
Zowel het ziekenhuis als het onderkomen van de zusters in het
Welkom Dorp moeten nodig opgeknapt worden. Wanneer u hiervoor een bijdrage wilt doen kan dit door bij uw gift “ziekenhuis
WD” te vermelden. Hiervoor alvast hartelijk dank!

Op 6 oktober jl. was het dan
zover, de officiële opening van
het nieuwe jongens weeshuis in
Hikkaduwa. Hier kunnen 50
jongens worden opgevangen.
Het gebouw bevat een keuken,
een huiskamer, een veranda, een
eetgelegenheid en een extra
ruimte waar de jongens kunnen
studeren en huiswerk maken. De
slaapruimtes zijn ook aanzienlijk
verbeterd.
In het oude gebouw bevonden
zich de toiletten buiten. In het
huidige gebouw zijn de toiletten
in het gebouw gerealiseerd,
De heer Phillipsz ontsteekt de
zodat de kinderen ’s nachts niet olielamp
meer naar buiten hoeven.
Voorheen konden de jongens onder aan de heuvel, waar water
was, zich wassen. In de periode dat het regende was dit gevaarlijk door de enorm gladde ondergrond. Nu kunnen zij gebruik
maken van de wasgelegenheid in het gebouw zelf.
Het weeshuis wordt geleid door een echtpaar met hulp van
buitenaf.
Daar Herman Steur zeer betrokken is geweest bij dit project
was aan hem de eer om het gebouw officieel te openen. Zoals u
op bijgaande foto kunt zien is e.e.a. gepaard gegaan met
Sri Lankaans ceremonieel zoals het ontsteken van de
olielamp.
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Jaarverslag 2004

Bestuur van het FHP
De heer drs. G. van Soest, voorzitter
(Senior adviseur Mercuri Urval)

Onlangs is het jaarverslag 2004 door het bestuur
van het Family Help Programme Holland – Sri Lanka
definitief goedgekeurd en vastgesteld.
In dit jaarverslag worden naast de financiële gegevens van het FHP Holland-Sri Lanka ook de cijfers
van onze partnerorganisatie op Sri Lanka opgenomen en is een goedkeurende accountantsverklaring
afgegeven.

De heer W.C. Roke, secretaris
(Data Security Officer)
De heer H. Twigt, penningmeester
(Directeur van Dutchpack International)
De heer G. IJzerman, bestuurslid
(Voorlichter voor het FHP)

Hieronder vatten wij voor u het financieel verslag 2004 kort samen.
Indien u het gehele jaarverslag wilt bekijken, kunt u deze via onze
internetsite www.fhpholland.nl downloaden. Wanneer u dit jaarverslag
op papier wilt ontvangen of vragen heeft, kunt u hiervoor contact
opnemen met het uitvoerend bureau.
2004
INKOMSTEN
Baten eigen fondsenwerving
Af: Kosten eigen fondsenwerving
Netto baten eigen fondsenwerving
Kosten in % van baten

NO.37

De heer dr. R. Hettiarachchi, bestuurslid
(Hoofd klinische research
Boehringer Ingelheim)
De heer drs. H. Pomerantz, bestuurslid
(Adviseur zorg)
De heer J. Immink, bestuurslid
(Adviseur zorg)

2004

€ UITGAVEN

€

835.175 Adopties, Welkom Dorp en projecten
59.590
Adopties
236.103
Welkom Dorp
212.050
775.585
Extra giften door donateurs
44.446
7%
Projecten
95.456
588.055

Overige baten en lasten

49.893 Uitvoeringskosten

156.965

Aandeel in acties van derden

33.599 Totaal besteed aan doelstelling

745.020

Totaal beschikbaar voor doelstelling

Saldo

114.057

859.077 Totaal besteed

859.077

In 2004 zijn de baten uit eigen fondsenwerving gestegen ten opzichte van 2003.
Naast toename in de structurele ondersteuning van gezinnen en ouderen door middel
van financiële adoptie werd er meer gegeven voor de projecten waarvoor het FHP aandacht heeft gevraagd. Zo zijn er in 2004 ondermeer een gemeenschapscentrum in Nagoda en in Kapuwagara gebouwd waarin vormen van onderwijs en gemeenschappelijke
activiteiten worden aangeboden en waarmee wordt beoogd betere kansen voor de toekomst te creëren.
Continuïteit door middel van structurele adoptiebijdragen blijft echter wenselijk. Er
worden nog steeds veel aanvragen om financiële ondersteuning van gezinnen en alleenstaande ouderen bij ons kantoor op Sri Lanka ontvangen. Daarnaast zijn er nog steeds
ouderen in het Welkom Dorp waarvoor geen donateur is gevonden.

Uw contactpersoon voor het FHP:
Jacqueline Blokhuis

FHP Holland – Sri Lanka
Bezoekadres: Institutenweg 25
7521 PH Enschede
Postadres: Postbus 248
7500 AE Enschede
tel : 053 – 475 74 73
fax : 053 – 475 74 77
E-mail : info@fhpholland.nl
Site : www.fhpholland.nl
Girorekening : 55.83.116
Bankrekening : 49.61.89.905
ABN AMRO Enschede
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.

