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MIJN EERSTE
KENNISMAKING MET SRI LANKA
Omdat ik per 1 januari 2005 als financiële medewerker
voor het Family Help Programme Holland-Sri Lanka ben
gaan werken, heb ik begin maart 2005 een bezoek gebracht aan Sri Lanka.

Het eerste doel van deze reis was de afstemming van de
financiële adminsitraties. Maar uiteraard was de persoonlijke kennismaking met mijn collega’s in Sri Lanka ook erg
belangrijk. Collega’s met wie ik veelvuldig contact heb en
het verschil in culturele achtergrond toch wel eens tot
onduidelijkheid kan leiden. Ik heb een goed beeld kunnen
krijgen van de wijze waarop de werkzaamheden daar
geschieden en hoe de door mij aangeleverde gegevens
daar verwerkt worden om tot onder andere de uitbetaling
aan de adopties te komen.

Naast de werkzaamheden die op het FHP kantoor in Pamunugama moesten worden verricht, heb ik een aantal adopties en projecten bezocht. Dit heb ik als zeer motiverend
ervaren. Dit geeft mij hier in Nederland een heel ander
gevoel en betrokkenheid bij de werkzaamheden. De luxe
waarin ik leef, zal ik in de toekomst als wat minder
vanzelfsprekend ervaren.

Tevens ben ik bij de overhandiging van een fiets
geweest. Deze fiets wordt
door de visser gebruikt om
zijn vis aan de man te
brengen. Onvoorstelbaar
hoe dicht deze mensen bij
de spoorlijn wonen en een
trein hier onaangekondigd
en redelijk hard doorheen
raast.

Ook het Welkom Dorp
stond uiteraard op het
programma. Wat geweldig
dat deze mensen hun oude
dag hier kunnen slijten en wat ziet het er vrolijk uit met al
die gekleurde en goed onderhouden huisjes.
Mijn reis naar Sri Lanka heb ik als indrukwekkend ervaren
en ik ben blij dat ik een schakel in deze organisatie mag
zijn.

Alice Vossebeld

WEESHUIS HIKKADUWA GEREED
Begin 2004 is gestart met de bouw van het
nieuwe weeshuis Hikkaduwa. Inmiddels
hebben 50 jongens hun intrek genomen in
het compleet nieuwe weeshuis. Dankzij de
spontane giften van onze donateurs kon dit
weeshuis worden gerealiseerd. De officiële
opening zal binnenkort plaatsvinden.

In het door de tsunami getroffen vissersdorp Payagala ben
ik bij de uitreiking van 2 vissersboten geweest. Voor dit
dorp zal het FHP ook gaan helpen bij de wederopbouw van
huizen. Treffend was het om te zien dat men daar letterlijk zit te wachten op de fundering van hun door de vloedgolf vernielde huis. Een huis dat niet op die plek herbouwd
mag worden omdat het binnen de nu voorgeschreven grens
van honderd meter uit de kust
ligt. Toch wil
men hier niet
weg.
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Beste lezer,

Onlangs heeft een afvaardiging van het bestuur een bezoek
gebracht aan Sri Lanka om inzicht te krijgen in de gevolgen
van de tsunami. De schade die het land geleden heeft is
bijzonder groot. Uiteraard heeft het FHP zich allereerst op
de noodhulp gericht, maar het is ook van groot belang dat
er wordt nagedacht over structurele zaken als huisvesting
en de wijze waarop deze moet worden aangepakt.
Er is echter nog een lange weg is te gaan.
Het jaar 2005 is voor het FHP ook een bijzonder jaar. Namelijk 25 jaar geleden heeft Herman Steur de Stichting op
Sri Lanka opgericht. Dit heugelijke feit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Besloten is, in verband met
de tsunami, het jubileumprogramma in een bescheiden
vorm plaats te laten vinden. Het voorlopige programma
treft u in deze nieuwsbrief aan.
Ter gelegenheid van dit jubileum heeft Herman Steur een
boek geschreven getiteld “Helpende handen”. Het is zijn
wens om dit boek aan alle trouwe donateurs van het FHP
aan te bieden. Wij hebben dan ook gemeend deze wens te
moeten inwilligen.
Wat het jubileumproject betreft, de bouw van 25 woningen, is besloten dit eind 2005 op te pakken. Op dit moment wordt prioriteit gegeven aan de slachtoffers van de
tsunami. Het is zaak om deze mensen zo snel mogelijk
weer een onderkomen te bieden.
Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd aangegeven zijn we
begonnen met het opknappen van het ziekenhuis en het
zusterhuis in het Welkom Dorp. Uw bijdrage hiervoor blijft
natuurlijk welkom. U kunt dit doen door uw gift over te
maken onder vermelding van “ziekenhuis WD” . Hiervoor
alvast hartelijk dank.
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NOODHULPACTIE
NA DE TSUNAMI

Inmiddels heeft bovengenoemde actie het enorme bedrag van bijna € 450.000,- opgeleverd.

Het FHP heeft zich allereerst op de noodhulp gericht. Aan
verschillende vissersgemeenschappen werden gerepareerde en nieuwe vissersboten, buitenboordmotoren en netten
beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen zij zo snel mogelijk
weer in hun eigen levensbehoefte voorzien.

Het is nu echter ook van groot belang na te denken over
zaken als huisvesting en de manier waarop deze moet worden aangepakt.

Rest mij nog u allen een zonnige zomer en een prettige vakantie toe te wensen.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Nederland,
Drs. G. van Soest

LESMATERIAAL
VAKOPLEIDING NAGODA

Op 17 december 2004 heeft de Kiwanis Club Laren een
concert georganiseerd ten bate van het Family Help Programme Holland-Sri Lanka.

Dit concert heeft 8.000 euro opgebracht. Het bedrag zal
worden besteed aan lesmateriaal van de vakopleiding voor
de jeugd uit de arme gemeenschap Nagoda. In dit dorpje is
inmiddels door onze stichting een nieuw gebouw neergezet
dat onderdak biedt aan diverse vakopleidingen. Echter lesmateriaal is nauwelijks aanwezig. Gedacht wordt hierbij
aan het aanschaffen van lesmateriaal ten behoeve van een
computer software opleiding, aanvullend materiaal computer hardware opleiding, cursus kleding maken,boeken voor
de bibliotheek, etc.
Op woensdag 6 april
jongstleden heeft de heer
J. van der Veer, bestuurslid Kiwanis Club, het bedrag, in de vorm van een
cheque, overhandigd aan
de heer Tillekeratne, bestuurslid FHP Sri Lanka.

Na overleg met de rooms-katholieke kerk in Payagala is er
al gedeeltelijk grond aangekocht voor het bouwen van huizen. De uiteindelijke bedoeling is om in dit plaatsje 44 woningen te bouwen voor de vissersgemeenschap.
Ook is het plan opgevat om bij Ambalangoda ongeveer 60
woningen te bouwen. Daar de grond en de mogelijkheid
om te bouwen hier aanwezig zijn, zou e.e.a. snel gerealiseerd moeten kunnen worden. De vraag is echter of de vissers dit wel willen. De bouw vindt namelijk 3,5 kilometer
vanuit de kust plaats. De visserij is natuurlijk kustgebonden. Dit wordt dan ook verder onderzocht.

In de omgeving van Beruwala en Kalutara zijn veel gebouwen vernield. Binnenkort wordt hier gestart met de bouw
van een school voor beroepsopleidingen. Het uitgangspunt
is hierbij dat zelfredzaamheid en zelfstandigheid door middel van goed onderwijs kansen bieden voor een betere toekomst.
We zullen u hierover in de volgende nieuwsbrieven verder
informeren.
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VIERING
25-JARIG JUBILEUM
FHP SRI LANKA

Het is inmiddels 25 jaar geleden dat de stichting Family
Help Programme op Sri Lanka werd opgericht door Herman
Steur. Dit feit wordt gevierd al zal het wel op een bescheiden manier zijn ten gevolge van de tsunami.
Onderstaand treft u het (voorlopig) programma aan.
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PLANTENACTIE
SCHOLIEREN DEURNE

Het Hub van Doornecollege te Deurne houdt ieder jaar
een plantenactie. Dit jaar is besloten om de opbrengst
te bestemmen voor het Family Help Programme Holland - Sri Lanka.
De circa 500 leerlingen van de Deurnese school hebben
5971 planten verkocht en dat bracht uiteindelijk 8.500
euro op.
Tijdens een afsluitende viering is het eindbedrag bekend
gemaakt. De heer Gerrit IJzerman van het FHP mocht op
het einde van de viering een cheque van 8.500 euro in
ontvangst nemen, bestemd voor het herstelprogramma in
drie Sri Lankaanse vissersdorpjes.
Namens het FHP bedankte de heer IJzerman de leerlingen voor hun inzet tijdens deze plantenactie.

Herman Steur temidden van de bewoners van het Welkom Dorp

Vrijdag 30 juli:
07.45 uur - Bezoekers worden opgehaald
08.30 uur - Verwelkoming van de gasten
aansluitend - Heilige Mis
- Processie Welkom Dorp
- Officiële opening Dementiehuis
- Officiële ingebruikneming podium restaurant
12.00 uur -Lunch

Zaterdag 31 juli:
BMICH (Bandaranayake Memorial International Cultural Hall)
14.45 uur - Bezoekers worden opgehaald
16.15 uur - Verwelkoming
- Volkslied en het aansteken van de Traditionele Olie Lamp
- Toespraak van de heer Herman Steur
- Drankje
- Toespraak voorzitter FHP Sri Lanka
- Uitbrengen van het boek “Helpende Handen”
geschreven door de heer Herman Steur
- Toespraak voorzitter FHP Holland
- Dankwoord
- Volkslied met aansluitend uitreiken van het
jubileum boek
aansluitend - Diner Hotel Galadari
Zondag 1 augustus:
Pamunugama
16.15 uur - Verwelkoming
16.30 uur - Thanksgiving Heilige Mis
- afscheid van de heer Herman Steur

Wordt u ook de symbolische
eigenaar van een
stukje grond?

Dat kan voor € 50,- per m2! Dit bedrag 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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“SRI LANKA EEN WERELD VAN VERSCHIL”

Is de titel van de gereedgekomen nieuwe FHP film. In deze film maakt u niet
alleen kennis met enkele van onze projecten, maar stellen we u ook voor
aan een aantal bijzondere mensen.
In september 2004 zijn er opnamen gemaakt
voor een nieuwe film over de activiteiten van
het Family Help Programme. Marc van
Teeffelen en Henk Drijver, van Maanlicht Media
uit Nijmegen, hebben deze film belangeloos
geproduceerd.

foto: Jan van Teeffelen

Voor veel mensen is Sri Lanka een subtropische
vakantie-idylle, met prachtige flora en fauna,
eindeloze zandstranden en indrukwekkende natuurparken. Sri Lanka heeft echter ook een
keerzijde. Een groot deel van de bevolking
leeft in grote armoede. Uitkeringen waaraan
men gewend is in veel Westerse landen kent
men hier niet. Vooral ouderen en kinderen zijn hier de dupe van. Alleenstaande
moeders met kinderen, weeskinderen en bejaarden leven veelal in schamele
behuizingen of zelfs op straat en kunnen amper in hun levensbehoeften voorzien. Het Family Help Programme biedt hulp aan de allerarmsten op Sri Lanka.
Dankzij onze begunstigers hebben wij vele projecten kunnen realiseren en duizenden mensen kunnen helpen een beter bestaan op te bouwen.

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”.
De film is de moeite waard en wij wensen u alvast veel kijkplezier!

Koersinformatie

In de maanden april, mei en juni zijn de volgende bedragen in Rupees aan
uw adoptiegezin of –bejaarde uitbetaald:
Een adoptiegezin voor € 15,- ontving een uitkering van Rps. 1714,50.
Een adoptiebejaarde voor € 7,50 ontving een uitkering van Rps 857,25.

VOORAANKONDIGING 50 PLUS BEURS

Vorig jaar hebben we voor de eerste keer deelgenomen aan de 50 Plus Beurs.
Ook dit jaar is het de bedoeling om het Family Help Programme Holland – Sri
Lanka op de 50 Plus Beurs onder de aandacht te brengen van de bezoekers
aan deze beurs.
Dit jaar wordt de 50 Plus Beurs gehouden van 21 tot en met 25 september
2005 in de jaarbeurs te Utrecht.
Hopelijk mogen wij u aan onze stand begroeten.

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 de nieuwe film die wij in september 2004 hebben
opgenomen.
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 die de voorlichting verzorgd.

Het adres van de heer IJzerman:
Steenovensdijk 7, 8262 PL Kampen, Telefoon: 038 – 33 222 97
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De heer drs. G. van Soest, voorzitter
(Senior adviseur Mercuri Urval)
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)

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)

Uw contactpersoon voor het FHP:
Jaqueline Blokhuis

LET OP NIEUW ADRES!

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 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.

