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Dit is de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Deze nieuwsbrief ìs bedoeld om betrokkenen 

en belangstellenden te informeren over de stand van zaken rondom de voortgang van 

onze projecten in de plaats Baddegama te Sri Lanka. Met name ten aanzien van het 

Senehasa Senior Home en Rob’s Educational Farm, maar zeker ook zijdelings ook 

met betrekking tot het Lotus Home in Welivitiya en het St.Vincent’s Home te Maggone. 

SRI LANKA-REIS 2017   

Secretaris Jo Knubben ging van 

20 april t/m 6 mei jl. op 

werkbezoek naar onze projecten 

in de plaats Baddegama te Sri 

Lanka. Met hem mee reisden 

ditmaal Margo en Herman 

Brouwer uit Brunssum, Wiel 

Bongaarts uit Meerssen (allen al 

voor de derde keer), Marlies 

Welten uit Klimmen (voor de 

tweede keer) en 2 nieuwelingen, 

de activiteitenbegeleidsters van 

Oosterbeemd, Ans Crolla uit 

Hoensbroek 

en Claudia Schippers uit Margraten. Helaas moest de 7e 

reisgenoot, pater Gerard van den Beuken (ook al drie keer mee 

geweest) op het laatste moment afzeggen vanwege de gezondheid 

van zijn huisgenote. 

Het werd wederom een zeer succesvolle trip. De kennismaking met 

het land en de bewoners, via een korte rondreis van 5 dagen, werd 

opgevolgd door een werkvakantie van 10 dagen. Voor het 

uitgebreide reisverslag verwijzen wij naar onze website, onder de 

rubriek ”Nieuwsbrieven” 
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STAND VAN ZAKEN SENIOR HOME 

Het Senior Home lag er 

schitterend bij, alles zat 

prima in de verf, de 

bewoners oogden zeer 

gelukkig en alles zag er 

zeer hygiënisch uit. Het 

aantal bewoners is nu 32. 

Tijdens het bezoek werden 

een aantal workshops georganiseerd onder 

leiding van Ans en Claudia o.a. een z.g. 

uitwisselingsproject ouderen voor ouderen 

(de bewoners van zorgcentrum Oosterbeemd maakten schilderijtjes voor het Senior 

Home en de bewoners van het Senior Home voor Oosterbeemd) en het maken van 

kettingen met allerlei kralen. En er was ook weer veel aandacht voor de fysieke 

gesteldheid van de bewoners. Margo en Marlies behandelden vele voetklachten en 

ander lichamelijke ongemakken. Ook de hulpmiddelen werden door Herman en Wiel 

gecontroleerd en daar waar nodig hersteld. Uiteraard hadden we ook een presentje 

voor elke bewoner. 

Daarnaast heeft de groep goed gekeken en met de 

monnik Gunarathana en manager Shantha overlegd 

welke zaken er noodzakelijkerwijs vernieuwd, vervangen 

of aangeschaft moesten worden. Dankzij de vele 

bijdragen die de reisgroep van de diverse donateurs van 

tevoren had ontvangen, kon o.a. de keukeninventaris zo 

goed als helemaal worden vervangen. Ook was het 

mogelijk om alle bewoners te voorzien van nieuwe 

kleding. En tot groot genoegen en blijdschap van alle 

bewoners konden we hen trakteren op een tweetal 

prachtige uitstapjes. Eerst een busreis naar het 

beroemde pelgrimsoord Matara met een bezoek aan de 

bijzondere tempel WEHERAHENA 

BUDDHIST TEMPLE. Later in de 

week het jaarlijkse uitstapje naar ons 

hotel Ranmal in Hikkaduwa, met 

strandbezoek, diner en dans. Iets 

waar de bewoners lang van tevoren 

naar uitkijken. Eénmalig voor hen 

omdat ze het hele jaar gebonden zijn 

aan het Senior Home en deze 

mogelijkheid anders niet zouden 

hebben. Het werd dan ook, zowel 

voor hen als voor ons, een onvergetelijke middag en avond met alleen maar blije en 
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dankbare gezichten. Onze dank gaat hierbij zeker uit naar al die sponsoren die hierin 

een bijdrage hebben geleverd. Genoemd mogen worden de Vastenactie van de 

gemeente Vlodrop, de PV en medewerkers en vrijwilligers van Oosterbeemd, de 

fysiopraktijk van Margo Brouwers, de stichting Rineve uit Hulsberg en diverse 

particuliere donateurs. 

ROB’S EDUCATIONAL FARM 

Zoals we reeds in de vorige nieuwsbrief vertelden is Rob’s 

Educational Farm nu echt 

operationeel en kan al voor 

een gedeelte meehelpen 

in het dragen van de 

kosten van het Senior 

Home. Zo zagen we 

dagelijks dat de in Rob’s 

Farm de geteelde 

cinnemon (kaneel) in grote 

hoeveelheden werd bewerkt en verwerkt bij het Senior Home. 

Ook is er een aardige productie in bananen, papaya’s en 

diverse andere vruchten en specerijen.  

LOTUS HOME 

Onlangs bezocht het VMBO uit Maastricht 

onder leiding van mevrouw Tiny Maas reeds 

voor de 8e keer Sri Lanka, voor een 

maatschappelijke stage van ca. 3 weken. 

Deze keer hadden zij gekozen voor het Lotus 

Home te Welivitya, een tehuis voor 

gehandicapte meisjes. Zij zijn daar gestart met 

de bouw van een animatielokaal, hetwelk nog 

dit jaar zijn voltooiing zal moeten krijgen. Ook 

Jo bezocht met zijn reisgroep dit tehuis dat op 

dit moment 19 bewoonsters kent. Helaas 

moest geconstateerd worden dat de vaste 

sponsoren van dit project om persoonlijke 

redenen waren gestopt met het ondersteunen 

ervan. Het project, dat ook onder de supervisie 

staat van de monnik Gunarathana, kent dan ook 

veel problemen. O.a. geen geld voor voeding en 

voor noodzakelijke voorzieningen in de keuken 

etc. De gezamenlijke geïncasseerde donaties van 

de reisgroep werden hiervoor aangesproken en 

allerlei keukenbenodigdheden, 10 extra stoelen 

en 19 opbergboxen werden aangeschaft. Ook 

werd een voedselvoorraad gekocht voor het gebruik van ca. 1 maand en geld achter 
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gelaten voor nog eens 6 maanden extra. Zeer dankbaar werd dit alles in ontvangst 

genomen door de 2 zeer betrokken begeleiders van dit project, Shampa en Manel. 

Gelukkig hebben zij tijdelijke ondersteuning van een tweetal vrijwilligers, Gaya 

Schoolmeesters uit Nederland en Quinten Verdonck uit België, die daar enkele 

maanden geweldige ondersteuning leveren. 

 ST.VINCENT’S HOME 

Eén van onze doelstellingen was om tijdens de Sri-

Lankareis het z.g. St.Vincent’s Home te Maggone, op 50 

km afstand van Baddegama, te bezoeken. Enerzijds 

omdat dit een project is van de missionarissen Oblaten, 

van welke congregatie pater Gerard van den Beuken het 

hoofd is van Nederland en België, anderzijds omdat wij 

van het bisdom vanuit de vastenactie uit gemeente 

Vlodrop een donatie voor dit project hadden ontvangen. 

Vanwege zijn plotselinge afzegging tot deelname moest 

de reisgroep de 

honneurs voor hem 

waarnemen en gingen 

we een hele dag naar dit 

tehuis dat zorgdraagt 

voor de opvang van moeilijk opvoedbare jongeren en 

daarnaast ook voor kansarme ouderen. Vorig jaar werd 

door de congregatie van de Oblaten in Nederland de 

volledige sponsoring betaald voor het aanleggen van 

een lift in het tehuis voor de ouderen. Hierdoor kon het 

aantal bewoners worden uitgebreid van 12 naar maar 

liefst 24. Deze lift was kortgeleden in gebruik genomen 

en wij konden dit met eigen ogen aanschouwen. Ook 

mocht Jo namens de congregatie een enveloppe met inhoud overhandigen, die 

aangevuld werd met een spontane eigen bijdrage van de reisgroep. Dit alles ten 

behoeve van het noodzakelijk opknappen van de leslokalen. Uiteraard werd dit onder 

dankzegging van de directeur van St.Vincent’s Home, pater Dilan Perera, met groot 

genoegen aangenomen. 

DONATIES  

In de eerste helft van dit jaar ontvingen wij weer een aantal donaties, met veel dank 

aan de gulle gevers. Heel bijzonder waren een tweetal giften van respectievelijk             

€ 2.500,00 en € 2.000,00. Het eerste bedrag ontvingen wij nu al voor de 3e keer van 

het Leo Brueren Fonds uit Venlo, die ons project in hun hart gesloten heeft. Het tweede 

kwam wel uit een heel bijzondere actie, namelijk de jaarlijkse landelijke vastenactie. 

Door tussenkomst van de familie Brouwer uit Brunssum en pater Gerard van den 

Beuken O.M.I. ontstond er vorig jaar contact met een parochie in de gemeente 

Vlodrop. Deze parochie had ons project gekozen als actie voor hun plaatselijke ophaal 

vastenactie. Wij gaven daar een projectpresentatie in het dorpshuis en namen deel 
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aan een eucharistieviering in het kader van onze projecten. Uiteindelijk mochten wij 

via het Missiebureau van het Bisdom Roermond een bedrag van € 2.000,00 in 

ontvangst nemen, € 1.300,00 vanuit de parochie en de rest aangevuld door het bisdom 

zelf. De helft bestemd was voor het Senior Home en de andere helft voor het 

St.Vincent’s Home te Maggone. 

TOT SLOT 

 

Een welgemeend woord van dank geldt 

aan het adres van de met Jo 

meereizende 6 kanjers, die zich naast 

een stukje vakantie enorm hebben 

ingezet voor zowel de bewoners van het 

Senior Home als voor de meisjes van 

Lotus Home.   

 

Ook een van harte dank je wel aan al die sponsoren die eraan hebben bijgedragen             

dat deze reisgroep weer iets heeft kunnen doen voor een groep kansarme ouderen  

en meisjes, die het toch al zo moeilijk hebben. 

 

Langzaam maar zeker bereiden wij de weg voor naar selfsupporting van ons project.  

Maar er is nog een lange weg te gaan. Voorlopig zullen wij zeker nog ruim 3 jaar de  

volledige onderhoudskosten van het Senior Home voor onze rekening moeten nemen. 

Daarom kunnen wij nog niet buiten uw hulp.  

 

WATERSNOOD IN SRI LANKA 

 

Die hulp is onontbeerlijk. Zeker als er weer zaken gebeuren 

zoals afgelopen vrijdag 26 mei in Sri Lanka. Door de 

hoosbuien zijn meerdere rivieren overstroomd. Ook 

ontstonden er modderstromen. Als gevolg van de hevige 

moessonregen hebben deze modderstromen en 

overstromingen vrijdag zeker tweehonderd mensen het 

leven gekost. Ook onze projecten hadden flinke wateroverlast, maar gelukkig was 

met de bewoners verder alles oké. Hoe groot de schade is weten we nu nog niet. Eerst 

zal het water moeten zakken om te kunnen zien welke schade er is en welke gerichte 

hulp wij kunnen bieden. 

 

U kunt ons ondersteunen door het kopen van zelfgemaakte jam of Sri Lanka-artikelen,  

maar vooral door een financiële bijdrage, die uiteraard vanwege onze ANBI-status  

fiscaal aftrekbaar is. Overmaken van uw gift kan op rekeningnummer:                             

IBAN: NL 68 ABNA 054 41 54 592 ten name van de stichting Senehasa. 

 

Wij wensen u een hele fijne zomer toe en hopen ook dat de bewoners van het Senior  

Home een zonnige toekomst tegemoet kunnen zien! 


