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STAND VAN ZAKEN SENIOR HOME  

Dit is pas de eerste Nieuwsbrief van dit jaar. Met een hartelijk woord van dank aan al 

diegenen die ons in het jaar 2018 weer een warm hart toedroegen. De eerste maanden 

van 2019 waren er nauwelijks noemenswaardige veranderingen of wijzigingen bij ons 

project in Sri Lanka, het Senior Home Hospital te Baddegama.  

In het Senior Home leven nu 30 bewoners, die het 

allemaal erg naar hun zin hebben. Gelukkig 

hebben zij niets te maken gehad met de 

recentelijke aanslagen die in kerken en hotels in 

het midden van het land hebben plaatsgevonden. 

Triest dat een land als Sri Lanka, na diverse 

natuurrampen zoals overstromingen en de 

tsunami in 2004, nu weer wordt getroffen door  

een terroristische aanslag en dat ook nog op Eer- 

ste Paasdag. Vele slachtoffers vielen er te be- 

treuren en de economische toestand van het land werd weer een heel eind 

teruggeworpen. Was er eerst nog een negatief reisadvies om naar Sri Lanka te reizen, 

dankzij hard optreden van de Sri Lankaanse regering is de veiligheid in het land weer 

redelijk op orde.   

Begin dit jaar brachten Mieke en Hub 

Aussems, bestuursleden van de stichting 

Seva Sangam, een bezoek aan het Senior 

Home. Nadat zij hun eigen project in India 

hadden bezocht vlogen zij naar Sri Lanka 

voor een rondreis. Eenmaal in Hikkaduwa 

gingen zij ook een hele dag naar Baddegama 

en werden door monnik Gunarathana 

rondgeleid over het Senehasaterrein en 

gingen ze ook naar Welivitiya om de 

gehandicapte meisjes van het Lotus Home te 

bezoeken. Hoe zij dit alles hebben beleefd en ervaren is te lezen op onze website.    
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INTERVIEW RADIO MAAS- EN MERGELLLAND  

Op 31 januari 2019 gaf Jo een interview bij radio/TV 

Maas en Mergelland, waarbij hij het ontstaan van 

het project Senehasa, de ontwikkeling ervan en de 

huidige stand van zaken vertelde. En ook dat hij 

naast de afbouwfase van het Senior Home nu al op 

zoek is naar nieuwe projecten in de nabije omgeving 

van het Senior Home. Dankzij een zeer royale gift 

van de in 2017 overleden Nell van der Aart kon vorig jaar een zeer arme school in de 

omgeving hier al van profiteren. Alle 178 leerlingen kregen een nieuwe rugzak met 

inhoud (schoolspullen). Desondanks is dat slechts een kleine pleister op de wonde. 

Op de school is nog veel dat te wensen overlaat. Zo zijn er geen goede 

studiematerialen en ook is er sprake van bijna ontoelaatbaar meubilair.  

DONATIE STG. RINÉVÉ VOOR AKKARAVISSA JUNIOR SCHOOL IN PINKANDA   

Dankzij een prachtige donatie van de 

Hulsbergse stichting Rinévé kan deze 

school, de Akkaravissa Junior School in 

Pikanda Dodanduwa, 

eindelijk beginnen 

met de aanschaf van 

de benodigde mate-

rialen om de school 

doelgericht en verant-

woord aan te kunnen 

sturen. Hartelijk dank voor deze fantastische gift van maar liefst               

€ 1.350,00.   

JAARVERSLAG EN FINANCIËLE VERANTWOORDING OP WEBSITE  

Ook op onze website (www.senehasa.nl) is het jaarverslag 2018 te zien en u kunt daar 

uit aflezen dat het afgelopen jaar een groot succes was voor onze stichting, maar meer 

natuurlijk nog voor de bewoners van het Senior Home. Met het omheinen van het hele 

Senehasaterrein is gezorgd voor meer veiligheid en we hebben naast financiële 

ondersteuning ook veel persoonlijke aandacht aan de bewoners kunnen besteden. 

Diverse bevriende donateurs bezochten in het afgelopen jaar ons project, hetgeen 

extra aandacht betekende. Op de website kunt u ook de financiële verantwoording 

over dat jaar terugzien.   

DONATIES, GIFTEN ETC  

In de afgelopen periode konden wij weer rekenen op diverse mooie donaties. Wij 

ontvingen meerdere giften van € 50,00 en € 100,00 van particuliere ondersteuners en 

een formidabele gift van € 2500,00van een anonieme stichting. Al deze gulle gevers, 

http://www.senehasa.nl/
http://www.senehasa.nl/


NIEUWSBRIEF SENEHASA SENIOR HOME                               Nr.   28    
    

Deze nieuwsbrief is gericht aan allen die het Senehasa Senior Home in Baddegama (Sri Lanka) een warm hart 
toedragen en graag betrokken zijn bij de ontwikkelingen van dit zorgcentrum voor ouderen. Reacties kunt u 
sturen naar het secretariaat van de stichting Senehasa: Spoorlaan 21, 6301 GB Valkenburg LB. Telefonisch 
bereikbaar 043-6012021 of 06-55515499. Bankrekeningnummer: NL68ABNA0544154592. Zie www.senehasa.nl    

    

maar ook de vaste donateurs die elke maand een vast bedrag doneren aan onze 

stichting en de diverse adoptiebijdragen, zeggen wij hiervoor heel hartelijk dank. 

Alleen dankzij al deze hulp hebben de bewoners van het Senior Home de kans 

gekregen op een beter leven. Van het 

Platform Wereldburgerschap 

ontvingen wij het jaarlijkse 

subsidiebedrag van € 400,00, 

waarmee we het platform en onze 

stichting weer meer aandacht kunnen 

geven in de gemeente Valkenburg a/d 

Geul.  

ACTIVITEITEN / BEZOEK AAN SRI LANKA IN NOVEMBER 

In de maand november brengt onze secretaris Jo Knubben weer een bezoek aan Sri 

Lanka. Hij zal dat doen samen met vijf medereizigers. Naast de vier deelnemers die 

voor de eerste keer meereizen, gaat pater Gerard van den Beuken voor de vierde keer 

mee. Uiteraard allemaal op eigen kosten.  

De anderen zijn Elly, Maris en Britt Janssen uit Aalbeek en vriendin Sandra Ramaekers 

uit Hulsberg. Een groep vrienden die al een hele tijd nauw betrokken is als donateur 

van onze stichting o.a. door middel van het leveren van fruit voor en het verkopen van 

onze eigen gemaakte ambachtelijke jam.  

Niet alleen het Senior Home wordt bezocht, 

maar ook een belangrijk project van de paters 

Oblaten. Pater van den Beuken is lid van deze 

congregatie. De St. Vincent's Technische 

School en Home in Maggona. Het is een 

instituut voor kansarme kinderen, opgericht in 

1881 door de eerste Europese missionarissen 

en het eerste Social Service Institute dat in Sri 

Lanka is gevestigd. Om deze kinderen te 

begeleiden en op te leiden, wordt het St 

Vincent's Home beheerd door paters Oblaten 

van Maria. Het Instituut biedt onderwijs, kleding, medische, kost en inwoning. 

Sommige kinderen zijn wees, anderen die 

om financiële of persoonlijke redenen in de 

steek worden gelaten door hun familie, 

kinderen die in moeilijke omstandigheden 

thuis wonen, en kinderen die vanwege hun 

sociaal/economische redenen thuis 

getraumatiseerd en onbeheersbaar zijn. 

De kinderen worden hier naar toe gestuurd 

door de afdeling Reclassering en 

Kinderopvang en de Jeugdrechtbanken in 
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drukkerijen, timmerwerk, lassen, automobielmechanismen, elektrisch onderhoud, om 

er maar een paar te noemen. Het doel van St. Vincent's Home is om de kinderen te 

beschermen, op te leiden en te trainen, zodat ze later terug kunnen in de maatschappij. 

Voornaamste doel van deze Sri Lanka-reis is dat, naast een korte trip door het 

prachtige Sri Lanka, tien dagen lang de bewoners van het Senior Home terzijde 

worden gestaan.  D.w.z. diverse workshops gaan houden, een bedevaarttocht maken 

naar een Boeddhistische tempel, de bewoners verwennen op een dagje strand met 

diner in hotel Ranmal te Hikkaduwa en veel aandacht aan hen besteden op welke 

manier dan ook. Allemaal zaken waar ze normaliter alleen maar van kunnen dromen. 

En wij gunnen ze dat van harte, omdat ze de rest van het jaar nauwelijks of niet aan 

zulke verrassingen zullen toekomen.  

 

 

 

 

 

 

ST. ROSAMARKT 

Zoals ieder jaar zullen wij ook in 2019 deelnemen met onze stand op de St. Rosa-

markt in Sibbe. Deze wordt dit jaar gehouden op zondag 21 juli a.s. Onze stand kunt 

u dan vinden in de Burg. Wijnandsstraat (15). Wij zullen daar vele soorten 

ambachtelijke zelfgemaakte jam, diverse kruiden en heerlijke thee uit Sri Lanka te 

koop aanbieden. Alles voor het goede doel! 

TENSLOTTE  

Wij kunnen (nog) niet zonder uw steun om de bewoners van het Senehasa Senior 

Home te kunnen voorzien van blijvende huisvesting en voeding en een bijdrage te 

leveren in hun kwaliteit van leven.  

Het bestuur van de stichting Senehasa:  

Voorzitter    -  Marion Kleinjans-Pieters  

Secretaris/vicevoorzitter -  Jo Knubben  

Penningmeester   -  Jan Willems  

Bestuurslid/websitebeheerder -  Ivo Benders  

Bestuurslid    -  Miriam Caelen-Jongen 

 

BOHOMA INSTUTI         -        HARTELIJK DANK! 

  


