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SENIOR	HOME		

In	het	begin	van	2016	was	het	aantal	bewoners	van	
het	 Senior	 Home	 teruggelopen	 naar	 27,	 mede	
omdat	 diverse	 bewoners	 werden	 overgeplaatst	
naar	 een	 verpleegkliniek	 en/of	 het	 overlijden	 van	
meerdere	 personen.	 In	 de	 loop	 van	 het	 jaar	
kwamen	 er	 gelukkig	 vele	 nieuwe	 bewoners	 bij,	
waarmee	het	bewonersaantal	aan	het	eind	van	het	
jaar	 is	 uitgebreid	 naar	 35.	 Dankzij	 onze	 vaste	
donateurs,	de	 toename	van	adopties,	maar	vooral	
ook	 door	 een	 aantal	 bijzondere	 donaties	 konden	
wij	 het	 gehele	 jaar	 voldoen	 aan	 de	 financiële	
verplichtingen	 (voeding	 en	 huisvesting)	 voor	 het	
Senior	Home	Hospital.			

Het	 Senior	 Home	 zelf	 ligt	 er	 schitterend	 bij	 met	 zijn	 overvloedige	 theeplantage,	 zijn	 prachtige	
tempeltje,	vele	aparte	zitjes,	kruidentuin	en	diverse	fruitbomen.		
	
ROB’S	EDUCATIONAL	FARM	
In	 2016	 is	 Rob’s	 Educational	 Farm,	 mede	 dankzij	 de	
geweldige	hulp	van	de	Porta	Mosana	School	uit	Maastricht,	
zo	goed	als	gereedgekomen.	Het	 is	een	prachtig	biologisch	
paradijs	 geworden.	 Langzaam	maar	 zeker	komt	de	 farm	 in	
het	 stadium	 dat	 gestart	 kan	 worden	 met	 de	 eigenlijke	
taken,	namelijk:	

- het	 geven	 van	 land-	 en	 tuinbouwonderwijs	 voor	
jonge	Sri-Lankaanse	scholieren	

- het	 beplanten	 van	 de	 farm	 met	 gewassen,	 zoals	
bananen,	mango,	peper,	thee,	kokosnoot,	kaneel,	fruit	en	groenten	

- om	het	 Senehasaproject	 op	 termijn	 selfsupporting	 te	maken,	 door	middel	 van	 de	 opbrengst	
van	de	verkoop	van	producten	op	de	lokale	markten	

	
VERGADERINGEN,	LEZINGEN	EN	MARKTEN		
Het	afgelopen	jaar	kwam	het	bestuur	zes	maal	in	vergadering	bijeen,	afwisselend	ten	huize	van	een	van	
de	bestuursleden.	 	Daarnaast	verzorgden	wij	 als	 lid	van	het	platform	Wereldburgerschap	een	drietal	
lezingen	over	ons	project	in	de	gemeente	Valkenburg	a/d	Geul	en	wel:	
	

- in	zorgcentrum	Oosterbeemd	
- voor	de	Zonnebloemgroep	Valkenburg	
- in	de	huiskamer	te	Sibbe	



Ook	 stonden	 wij	 een	 aantal	 malen	 op	 een	 markt	 om	 producten	 uit	 Sri	
Lanka	 en	 de	 eigen	 zelfgemaakte	 jamsoorten	 te	 verkopen	 voor	 het	
Senehasaproject:		

- Manus	van	alles	Festival	te	Wittevrouwenveld	
- tijdens	de	Wereld	Parade	te	Brunssum	
- onze	eigen	5e	Goede	Doelen/Fairtrade/Streekmarkt	te	Holset	
- de	ondernemersmarkt	in	het	gemeenschapshuis	te	Hulsberg	

- de	wintermarkt	en	een	kienavond	in	zorgcentrum	Oosterbeemd	
	
HET	BRILLENPROJECT	
Eén	 van	 de	 meest	 aansprekende	 ”eerstelijnsactiviteiten”	 was	 het	 brillenproject.	 Via	 onze	 stichting	
werden	jaarlijks	enkele	honderden	brillen	verzameld	en	die	werden	op	maat	gemaakt	door	Paul	Block	
Optiek	 uit	 Eijsden.	 Ter	 plaatse	 werden	 door	 Paul	 zelf	 oogmetingen	 verricht	 en	 de	 brillen	 op	 maat	
uitgedeeld,	 nu	 al	 ruim	 4000	 in	 totaal.	 Paul	 is	 eind	 2015,	 samen	met	 enkele	medewerkers,	 voor	 de	
laatste	 keer	 naar	 Sri	 Lanka	 gereisd	 en	 heeft	 daarmee	 zijn	 project	 in	 Sri	 Lanka	 vanaf	 2016	 voorlopig	
afgerond.	Met	dank	 aan	Paul	Block	Optiek	die	 veel	 arme	mensen	 in	 Sri	 Lanka	heeft	 kunnen	helpen,	
kijken	we	met	veel	dankbaarheid	terug	op	dit	bijzondere	aansprekende	project.	Voorlopig	 zullen	wij	
dan	ook	geen	brillen	meer	inzamelen	voor	Sri	Lanka.	
	
VERVOLG	DOCUMENTAIREFILM			
Op	zaterdag	5	november	werd	op	L1-TV	de	vervolgdocumentaire	van	 filmmaker	
Marijn	 Poels	 over	 Sri	 Lanka	 uitgezonden.	 Hierin	 was	 te	 zien	 hoe	 het	
Senehasaproject	zich	het	afgelopen	jaar	heeft	ontwikkeld	en	op	welke	wijze	wij	in	
overleg	 met	 de	 verantwoordelijken	 in	 Sri	 Lanka	 trachten	 te	 komen	 tot	
selfsupporting.	 Wilt	 u	 alsnog	 de	 documentaire	 uit	 2014	 en	 het	 vervolg	 daarop	
bekijken,	dan	kan	dat	op	onze	website:	www.senehasa.nl	
	
BEZOEK	SENIOR	HOME			 		 		 		 		 		 		 										

Van	 20	mei	 t/m	 5	 juni	 ging	 onze	 secretaris	 Jo	 Knubben	met	 een	
groep	 van	 6	 personen	 op	 werkbezoek	 naar	 onze	 projecten	 in	 de	
plaats	Baddegama	te	Sri	Lanka.	De	laatste	week	van	zijn	verblijf	 in	
Sri	 Lanka	 verbleef	 Jo	 een	 aantal	 dagen	 op	 het	 project	 zelf	 en	
voerde	diverse	gesprekken	met	de	verantwoordelijken	in	Sri	Lanka.	
Met	name	met	betrekking	 tot	 de	 stand	 van	 zaken	 van	het	 Senior	
Home,	 de	 voortgang	 van	 Rob’s	 Educational	 Farm	 en	 ons	 nieuwe	
beleidsplan	voor	de	periode	t/m	het	jaar	2020.		

		
DONATIES	EN	ADOPTIES																																																																																																																																				
Tot	 slot	een	hartelijk	woord	van	dank	aan	al	diegenen	die	ons	 in	het	 jaar	2016	weer	een	warm	hart	
toedroegen,	waardoor	we	nog	steeds	aan	onze	morele	verplichting	richting	de	kansarme	ouderen	in	Sri	
Lanka	 kunnen	 voldoen.	 Wij	 hopen	 ook	 op	 dezelfde	 wijze	 in	 2017	 op	 onze	 donateurs	 te	 kunnen	
rekenen.		
                                    		
Het	bestuur	van	de	stichting	Senehasa	ziet	er	nu	als	volgt	uit:		
Ton	Kleinjans,	voorzitter		 		 		 		 Secretariaat		
Jo	Knubben,	vicevoorzitter	en	secretaris		 		 Spoorlaan	21		
Jan	Willems,	penningmeester		 		 		 		 6301	GB	Valkenburg	LB		
Miriam	Caelen-Jongen,	bestuurslid		 		 		 T +31(0)43 6012021 of +31(0)6 555 15 499                              	



Ivo	Benders,	bestuurslid	en	websitebeheerder			 Jo.knubben@gmail.com     		
Marion	Pieters,	bestuurslid		 		 		 		 www.senehasa.nl 	


