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25e NIEUWSBRIEF 

Dit is al weer de 25e Nieuwsbrief die wij u kunnen 

aanbieden. Als we de balans mogen opmaken 

kunnen we constateren dat het Senior Home in 

zijn 10-jarig bestaan heeft voldaan en nog steeds 

voldoet aan de doelstelling die we ons destijds 

hebben gesteld. Namelijk ons inzetten voor- en 

het bevorderen van de ouderenhuisvesting in Sri 

Lanka en dat zonder winstoogmerk. Er ligt nu in 

Baddegama een paradijsje op aarde, het Senior 

Home, voor bewoners die anders aan hun lot 

zouden zijn overgelaten. Ze voelen zich er 

volkomen thuis en zijn trots er te mogen wonen. In 

al die jaren heeft de stichting Senehasa zorg 

kunnen dragen voor de voeding en de huisvesting 

van deze anders kansarme ouderen. Het grootste 

deel van de bewoners is er als gevolg van de 

tsunami die in 2004 een groot deel van Sri heeft 

verwoest. De overige bewoners zijn mensen die om welke reden dan ook op straat 

terecht zijn gekomen, zonder inkomen, zonder huisvesting en derhalve zo goed als 

verloren.  

Met enige trots ook, maar meer nog 

voldoening kijken wij terug op hoe wij de 

afgelopen 10 jaar het Senior Home hebben 

zien opbloeien tot het fantastische verblijf 

dat er nu ligt.  

En dit alles was alleen mogelijk dankzij die 

velen die ons in ons werk hebben 

ondersteund. Onze kreet: “HELP ONS 

HELPEN”, hebben al onze donateurs 

waargemaakt, waarvoor zeer veel DANK! 
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DONATIES, MARKTEN 

Ook in de laatste maanden van dit jaar ontvingen wij een aantal 

donaties. Zo kregen wij weer van een drietal sponsoren een bedrag 

van € 365,00, waarmee ze elk één van de bewoners van het Senior 

Home hebben geadopteerd. Naast de vaste maandelijkse bijdragen 

van diverse begunstigers ontvingen wij een extra bedrag van € 

350,00 en van de personeelsvereniging van de gemeente 

Valkenburg aan de Geul € 330,00. Dit laatste bedrag van enkele 

leden van die personeelsvereniging, die dit jaar afzagen van hun 

kerstpakket om in plaats daarvan ons project te ondersteunen. 

Uiteraard zeggen wij al deze gulle gevers hartelijk dank, maar 

natuurlijk ook alle andere sponsoren die in het afgelopen jaar 

ons steunden met een donatie en met het afnemen van onze 

Senehasajam, kruiden en/of theeproducten. 

Ín het laatste kwartaal stonden we een aantal malen op een 

markt, te weten: 29 oktober in Hulsberg “Preuf Hölsberg, 13 

november bij het Vrouwengilde te Simpelveld, 16 november in 

zorgcentrum Oosterbeemd, 26 november op de adventsmarkt 

te Bocholtz en 10 december op de Kerstmarkt van Obvion te 

Heerlen. In totaal brachten deze markten een nettobedrag op 

van € 719,00.  

 

 

SRI-LANKAREIS 2018  

Onze secretaris Jo Knubben gaat van 13 april t/m 28 april 2018 met een groep van 6 

personen weer naar Sri Lanka (allemaal op eigen kosten!)  

De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in volle gang en de groep is al geruime tijd 

bezig met het verzamelen van spullen om mee te nemen naar Sri Lanka. Te denken 

valt hierbij aan zomerkleding, wandelstokken, loepen, kleurboeken, schriften, kralen, 

pennen, verbandmiddelen, presentjes etc. voor de bewoners van het Senior Home.  

Graag willen we ook de gehandicapte meisjes van Lotus Home en ook in St. 

Vincent’s Home iets geven.   

St. Vincent’s Home, een project van de paters oblaten, 

waartoe pater Gerard van den Beuken hoort, die al voor de 

4e keer met Jo meereist naar Sri Lanka. Dit is een huis voor 

moeilijk opvoedbare jongeren (100 jongeren) en men is er 

gestart met een zorgcentrum voor ouderen, nu al 32 

bewoners.  
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Zoals ieder jaar wil de groep graag de bewoners van het Senior Home wat afleiding 

bieden, omdat ze de rest van het jaar verstoken blijven van workshops en uitstapjes. 

10 Dagen lang zal de groep zich bezig houden met activiteiten ten behoeve van de 

bewoners van het Senior Home en Lotus Home en bovendien een gehele dag 

besteden aan een bezoek aan St.Vincent’s Home in Maggone. 

Naast materiële zaken zou het geweldig zijn als u genegen bent om een kleine extra 

gift te doen voor dit bezoek aan de diverse projecten.  

JAARAFSLUITING  

Aan het einde van het jaar is het goed even 

terug te kijken op het afgelopen jaar. Wij 

doen dat met zeer veel genoegen en mogen 

constateren dat het Senehasa Senior Home 

er nog steeds fantastisch bij ligt.  

In april/mei ging secretaris Jo en 6 

meereizende gasten naar het Senior Home 

om het met eigen ogen te aanschouwen. 

Daar werden diverse workshops gegeven, 

samen met de bewoners van het Senior Home een pelgrimstocht (per bus) gemaakt 

naar de plaats Matara en een uitstapje naar het strand in Hikkaduwa, met diner in 

hotel Ranmal, georganiseerd. Wederom een geweldige belevenis voor alle 

bewoners, wat alleen mogelijk was dankzij de extra giften van diverse sponsoren. 

Waarvoor nogmaals hartelijk dank! 

 

We waren samen goed op weg richting selfsupporting, doch 

de zware overstromingen in Sri Lanka in de maand mei 

hebben roet in het eten gegooid.  

Waar elders in het land veel slachtoffers vielen, bleven de 

bewoners van het Senior Home gelukkig ongedeerd, maar 

vooral Rob’s Educational Farm, het gezamenlijke project 

van vd Looij Foundation Mechelen, het VMBO te Maastricht 

en de stichting Senehasa kreeg het zwaar te verduren. Veel 

van de aanplant 

ging geheel verloren en moet nu opnieuw 

worden neergezet. Dit betekent helaas de 

nodige vertraging in de afbouw van ons 

project. Omdat Rob’s Educational Farm 

een herstart moet maken en de oogsten 

langer op zich laten wachten, zal de 

planning voor wat betreft volledige 

selfsupporting moeten worden bijgesteld 

en zal het Senior Home de steun vanuit 

Nederland zeker nog een paar jaar extra 

nodig hebben. 
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Wij zijn dus nu nog niet klaar!  
  

Tot en met het jaar 2020 hebben wij de verplichting tot exploitatie van 

het Senior Home Senehasa op ons genomen en waarschijnlijk wordt dat 

iets later. Wij doen een vriendelijk beroep op u om ons in ons werk te 

blijven ondersteunen.   

Dat kan door het kopen van jam of Sri Lanka-artikelen, maar vooral ook 

door een financiële bijdrage. Omdat de stichting een ANBI-status kent 

zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. Overmaken van uw gift kan op 

rekeningnummer: IBAN: NL68 ABNA 054.41.54.592 ten name van 

Stichting Senehasa te Valkenburg a/d Geul.  

  

Tenslotte…… niet geheel onbelangrijk!   
  

Wij garanderen dat uw gift voor de volle 100% ten goede komt aan het project. Het 

bestuur ziet daar persoonlijk op toe. Wij gaan regelmatig op eigen kosten persoonlijk 

ogenschouw nemen. Ook in Sri Lanka kun je een rupee maar één keer uitgeven.  

Tenslotte wensen wij en de bewoners van het Senehasa Senior Home u als 

betrokkenen en sympathisanten een   

”Subha nath thalak vewa” (Zalig Kerstfeest) en  

”Subha Aluth Awrudhal vewa” (Gelukkig nieuwjaar)  

   


