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NIEUWE FOLDER STICHTING SENEHASA 

Deze week is de nieuwe folder van onze stichting 
verschenen. De folder vertelt de aanleiding voor het 
oprichten van de stichting Senehasa, de huidige 
stand van zaken van ons project in Sri Lanka en 
geeft de nieuwe doelstellingen voor de komende 
jaren weer. Daarnaast uitgebreide informatie hoe u 
ons kunt bereiken, ondersteunen en uw 
betrokkenheid kunt tonen.  

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

L1 zendt vanaf zaterdag 1 oktober 
wekelijks een nieuwe tv-serie serie uit 
van de Limburgse filmmaker Marijn 
Poels. 

Poels maakte eerder drie series met de 
titel L1mburg Helpt, waarin inspirerende 
Limburgers werden gevolgd die verspreid 
over de wereld lokale initiatieven steu-
nen. In de nieuwe serie gaat de filmmaker terug naar zes gedreven vrijwilligers. 

Voor L1 reisde Poels afgelopen jaren maar liefst 320.000 kilometer, met als resultaat 
21 afleveringen in paradijsjes op aarde, conflictgebieden en vergeten, arme oorden. 
Idealist Poels werd in al die verschillende landen vaak geraakt door situaties voor zijn 
lens.  

Terug naar de vrijwilligers 
Hoe gaat het nu met de stichtingen en de vrijwilligers?  Hoe gaat het met de lokale 
mensen? Voor een zesdelige serie zocht Poels een aantal vrijwilligers opnieuw op. 
De serie ‘L1mburg Helpt, terug naar...’ is te zien op zaterdagavond om 21:00 en 
23:00 uur (met overdag uitzendingen om onder andere 14:00 en 16:00 uur).  

 

http://www.l1.nl/special/dagboek
http://www.l1.nl/special/dagboek
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De serie begint zaterdag 1 oktober met Oeganda. Daarna volgen Roemenië (8 
oktober), Peru (15 oktober), Congo (22 oktober), Kenia (29 oktober) en Sri Lanka (5 
november).   

Bijzondere momenten 
Marijn Poels blikt in de nieuwe serie samen met de vrijwilligers terug op de meest 
bijzondere momenten voor of achter de camera. Maar ook op gebeurtenissen die het 
werk van een hulpstichting drastisch hebben veranderd, bijvoorbeeld vanwege 
corruptie, natuurrampen, sterfte of epidemieën.  Zijn de vrijwilligers hierdoor 
verslagen of is hun passie onverzettelijk?  

 “Het mooie aan deze serie is dat ik daarvoor 
niet over de hele wereld hoefde te reizen. Ik heb 
hen dit keer opgezocht in onze eigen provincie.” 
De opnames hiervoor zijn gemaakt in april van 
dit jaar en deze serie kwam tot stand met extra 
financiële steun van Stichting Omroep Limburg. 

 

 

Zoals u kunt lezen is de stichting Seneha-
sa Sri Lanka een van de 6 uitverkoren or-
ganisaties waar Marijn Poels voor heeft 
gekozen. Samen met onze secretaris Jo 
Knubben blikt hij terug op het afgelopen 
jaar. 

 

De serie over Sri Lanka wordt uitgezonden op zaterdag 5 november a.s. 

DONATIES, LEZINGEN EN MARKTEN 

Ook in het 3e kwartaal van dit jaar ontvingen wij een aantal donaties, met veel dank 
aan de gulle gevers. Zo ontvingen wij een bedrag van € 1.000,00 een adoptiebedrag 
van € 365,00, 2 giften van € 100,00 en 2 giften van € 50,00. 

Bovendien hadden wij op 11 september weer onze 
eigen Goede Doelen/Fairtrade/Streekmarkt achter 
herberg Oud-Holset, die na aftrek van alle kosten 
een nettobedrag opleverde van € 1.248,53.  

Op 30 oktober staan wij (samen met fruitteeltbedrijf 
Janssen uit Aalbeek) op de ondernemersmarkt van 
Hulsberg in het Gemeenschapshuis aldaar. Deze is 
geopend van 12.00 – 16.00 uur.  
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STAND VAN ZAKEN SENEHASA SENIOR HOME/AANSCHAF GENERATOR 

Tot en met het jaar 2020 hebben wij de ver-
plichting tot exploitatie van het Senehasa 
Senior Home op ons genomen. Het Senior  
Home Senehasa ligt er fantastisch bij en de 
bewoners, inmiddels weer uitgebreid van 24 
naar 36, zijn trots maar wij zijn nog niet klaar. 
Het Senehasa Senior Home kent nog één 
groot probleem. Zoals zo vaak in Aziatische 
landen heeft het zorgcentrum met grote 
regelmaat te maken met stroomuitval. En dat 
levert ernstige problemen op, zeker bij mensen op leeftijd. Ze zitten vaak in duisternis 
en kunnen in paniek raken. Het opsteken van kaarsen heeft in een naburig 

opvangtehuis al een fikse brand opgeleverd 
en bovendien is het koken van warme 
maaltijden niet altijd mogelijk.  

De oplossing hiervoor is een noodaggre-
gaat van het totale complex. Helaas heb-
ben wij daar niet de financiële middelen 
voor. We hebben alle inzet en energie no-
dig om tot en met 2020 de jaarlijkse zorg-, 
voeding- en andere kosten bij elkaar te 
vergaren. Ondanks dat we begonnen zijn 
met het afbouwen van onze jaarlijkse bij-

drage moeten we b.v. dit jaar nog zo’n € 10.000,00 hiervoor betalen en dat is voor 
een kleine stichting als de onze heel veel geld. 
 
Inmiddels hebben wij offerte ontvangen voor het aanleggen en onderhoudskosten 
van een generator van het hele complex en de kosten hiervoor bedragen ruim   
€ 13.000,00.  
 
Op 11 september jl. zijn we gestart met de eerste sponsoractie hiervoor, namelijk het 
organiseren van een Goede Doelen/Fairtrade/Streekmarkt in de plaats Holset. Deze 
markt heeft ons een positief resultaat opgeleverd van € 1.248,53. 
Uiteraard een goed begin, maar lang niet voldoende. Daarom vragen wij ook U om 
een eenmalige bijdrage hierin. Dat zou ons een geweldige stap in de goede richting 
zijn en zal door ons, maar zeker ook door de bewoners van het Senehasa Senior 
Home, zeer op prijs worden gesteld. 
 

KIENEN VOOR SENEHASA 

Op 24 november a.s. organiseert de Personeelsvereniging van zorgcentrum 
Oosterbeemd een kienavond voor onze stichting Senehasa. De oorzaak hiervan ligt 
in het feit dat twee activiteitenbegeleidsters van het zorgcentrum komend voorjaar 
deel uitmaken van een groep van 8 personen die o.l.v. bestuurslid Jo Knubben weer 
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ons project gaan bezoeken. De kienavond vindt vanaf 20.00 uur plaats in de Gasterie 
van Oosterbeemd en de prachtige kienprijzen zijn eveneens ter beschikking gesteld 
door de Personeelsvereniging. Waarvoor natuurlijk vooraf al heel hartelijk dank. 

U kunt ons steunen door middel van 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 Seneha-
sa te Valkenburg a/d Geul. 

 

Vrijwel elk bezoek aan Sri Lanka door 

bestuursleden gaat gepaart met het inkopen 

van kleine souveniers die dan in Nederland 

(met winst) worden verkocht aan bezoekers 

van onze stand op diverse Fairtrade markten 

en voorlichtingsbijeenkomsten. Zo 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.  

 

Niet alleen giften of het kopen van souveniers dan wel jam zijn welkom, maar ook 
betrokkenheid van uw kant vormt ons een belangrijke steun. Misschien mogen wij 
gebruik maken van uw contacten of ideeën. Meld u aan voor onze nieuwsbrief zodat 
u op de hoogte blijft van onze activiteiten.  

SRI-LANKAREIS 2017 

Onze secretaris Jo Knubben gaat in april/mei 2017 weer, op eigen kosten, op werk-
bezoek naar onze projecten in de plaats Baddegama Sri Lanka. Ook deze keer rei-
zen weer een aantal personen met hem mee. Zoals reeds vermeld 2 activiteitenbe-
geleidsters van zorgcentrum Oosterbeemd en verder dezelfde 5 personen die ook in 
2016 met hem meereisden. Samen zullen zij het grootste gedeelte van hun verblijf in 
Sri Lanka ten dienste staan van de bewoners van het Senehasa Senior Home. 

TOT SLOT 

Wij krijgen veel vragen over de diverse projecten in het zuiden van Sri Lanka die 
ondersteund worden vanuit Zuid-Limburg. Wij willen benadrukken dat het Senehasa 
Senior Home uitsluitend en alleen door de stichting Senehasa wordt tegenwoordigd. 
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