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NIEUWE TV-SERIE ”L1mburg Helpt”, TERUG NAAR MENSEN MET PASSIE  

Op zaterdag 5 november werd op L1-TV 
de documentaireserie van filmmaker 
Marijn Poels over Sri Lanka uitgezonden 
Hierin was te zien en te horen hoe het 
Senehasaproject zich de afgelopen tijd 
heeft ontwikkeld en op welke wijze wij in 
overleg met de verantwoordelijken in Sri 
Lanka trachten te komen tot 
zelfsupporting.   

Mocht u de serie om welke reden dan ook niet kunnen zien dan kunt u dat alsnog 
doen. Op onze website: www.senehasa.nl heeft u de mogelijkheid de film te bekijken. 

DONATIES, ACTIVITEITEN 

Ook in het 4e kwartaal van dit jaar ontvingen wij een aantal donaties, met veel dank 
aan de gulle gevers. Naast de vaste maandelijkse bijdragen ontvingen wij tweemaal 
een extra bedrag van € 100,00 en een vijftal adoptiebijdragen van € 365,00. 

Op respectievelijk 20 en 24 november jl. werden in zorgcentrum Oosterbeemd een 
tweetal evenementen georganiseerd ten 
behoeve van ons project Senehasa. Op 
zondag 20 november een wintermarkt die 
een bedrag van € 309,00 opleverde. Op 
donderdag 24 november was er onder 
auspiciën van de Personeelsvereniging De 
Zevensprong de jaarlijkse kienavond voor 
leden en introducées. Er kwamen maar 
liefst 110 mensen naar toe en mede door 
het gratis ter beschikking stellen van de 
prijzen werd er gezamenlijk het 

fantastische bedrag van € 563,00 bijeen vergaard. Hartelijk dank hiervoor namens de 
bewoners en bestuur van het Senehasa Senior Home. 

 

http://www.senehasa.nl/
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SRI-LANKAREIS 2017 

Zoals reeds in de vorige nieuwsbrief aangekondigd gaat onze secretaris Jo Knubben 
van 20 april t/m 6 mei 2017 met een groep van 8 personen 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 in St. Vincent’s 

Home iets geven.  

St. Vincent’s Home is een project van de paters oblaten, waarvan pater Gerard van 
den Beuken, hoofd van deze congratie in Nederland en België uit Valkenburg, al voor 
de 3e 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 22 bewoners. 

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. De groep met Jo wil graag de 
bewoners van het Senior Home gedurende hun verblijf een stukje vakantie c.q. 
afleiding bieden. Gedurende de rest van het jaar verblijven zij immers uitsluitend in 
het Senior Home en zijn verstoken van welke animatie dan ook. Graag wil de groep 
hen naast het houden van diverse workshops, trakteren op een dagje uit naar het 
strand in combinatie met een lunch of diner in het hotel en een dagtocht met zijn 
allen naar een van de beroemdste tempels in Sri Lanka. Iets wat voor hen van uit 
hun boeddhistische achtergrond van grote betekenis is. 

Bovendien zal overleg plaatsvinden met het bestuur in Sri Lanka om ervoor te zorgen 
dat er in de toekomst meer animatie zal plaatsvinden voor de bewoners. Wij denken 
daarbij aan het aanstellen van een activiteitenbegeleiding voor 1 of 2 dagdelen in de 
week. 
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JAARAFSLUITING 

Aan het einde van het jaar is het goed even terug te kijken op de afgelopen periode. 

Wij doen dat met zeer veel genoegen en mogen constateren dat het Senehasa 

Senior Home er fantastisch bij ligt. Het gaat goed met het Senior Home van onze 

stichting Senehasa in Baddegama/Sri Lanka. Met de steun van vele donateurs is 

veel tot stand gebracht. Het Senior Home leeft en groeit als middelpunt van zorg in 

het dorp Baddegama.  

 

De huidige (35) bewoners zijn trots op hun huis. Meer dan eens zijn de bezoekende 

bestuursleden naar de kamers van de mensen meegenomen om hun eigen, 

weliswaar schaarse, spulletjes te kunnen aanschouwen. De glimlach op hun gezicht 

toont hun trots maar ook hun dankbaarheid.  

 

Op het terrein van het Senior Home Senehasa werd al een bananen- en een 

theeplantage gerealiseerd. Een eerste aanzet om te komen tot selfsupporting van 

het Senior Home. Enkele jaren 

geleden hebben 3 organisaties 

(van der Looij Foundation uit 

Mechelen, Porta Mosana School 

uit Maastricht en wij) samen een 

stuk land aangekocht (Rob’s 

Educational Farm) in de buurt van 

Baddegama. Dit project is nu 

uitgegroeid tot een fantastische 

biologische en agrarische tuin. 

Met zeer veel kaneel, bananen, 

mango’s, pepers, diverse 

specerijen, koolsoorten en nog 

veel meer. Ook een Greenhouse (kweekkast) staat er vol met kleine planten, klaar 

om later omgepoot te worden in de tuin. Het gebouw op Rob’s Farm is een soort 

modelboerderij, een gemengd bedrijf met veeteelt en landbouw, waar jonge agrariërs 

het vak kunnen leren. In de regio Baddegama leeft 90% van de bevolking van de 

agrarische sector. Er is een begin gemaakt met de verkoop van producten en de 

exploitatie van Rob’s Educational Farm zal na het jaar 2020 voor volledige financiële 

onafhankelijkheid moeten zorgen.  

ACTIES EN BETROKKENHEID 

Vrijwel elk bezoek aan Sri Lanka door bestuursleden gaat gepaard met het inkopen 
van kleine souvenirs die dan in Nederland (met winst) worden verkocht aan 
bezoekers van onze stand op diverse Fairtrade markten en 
voorlichtingsbijeenkomsten. Ook vervaardigt het bestuurslid Jo Knubben met veel 
passie huisgemaakte jam in diverse soorten en smaken. Die wordt ook verkocht en 
de totale opbrengst komt ten goede aan de stichting. 
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Niet alleen giften of het kopen van souvenirs dan wel jam zijn welkom, maar ook 
betrokkenheid van uw kant vormt voor ons een belangrijke steun. Misschien mogen 
wij gebruik maken van uw contacten of ideeën? 

 

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. Wij doen een vriendelijk beroep op u om ons in 

ons werk te 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: NL68ABNA 
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) 

 


