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JAARVERSLAG 2015 STICHTING SENEHASA 

In het afgelopen jaar is het aantal bewoners van het Senior Home 
gestabiliseerd op 31; er overleden een vijftal personen en er 
kwamen evenveel nieuwe mensen bij. Dankzij onze vaste 
donateurs, de toename van de adopties, maar vooral door een 
aantal bijzondere donaties konden wij prima voldoen aan de 
financiële verplichtingen (voeding en huisvesting) voor het Senior 
Home Hospital. O.a. ontvingen wij van de Stichting ASN 
Foundation, van Stichting Steunfonds Doortocht te Venlo, van de 
Frans Gijzelsstichting in Heerlen en van de Elisabeth Strouven 

Stichting uit Maastricht mooie bijdragen. 

Lezingen en markten 
 
Op 23 februari gaf bestuurslid Jo Knubben een lezing over ons project in de huiskamer van Sibbe en 
op 11 april in het kader van het platform Wereldburgerschap werd deelgenomen met een infostand 
aan de culturele avond in de Polfermolen te Valkenburg a/d Geul. 
 
Documentaire 

In april bezocht bestuurslid Jo Knubben het 
Senior Home. Hij werd vergezeld door 
filmmaker Marijn Poels die in opdracht van L1-
tv een film ging maken over wat de stichting in 
de afgelopen jaren heeft bereikt in Sri Lanka. 
Stichting Senehasa was namelijk genomineerd 
door de stichting Limburg Helpt voor het maken 
van een documentaire van bevlogen Limbur-
gers die zich inzetten voor het lot van anderen 
in Derde Wereldlanden. Van 5 t/m 12 april 
werden in Sri Lanka opnamen gemaakt, maar 
daaraan voorafgaande ook bij Jo thuis tijdens 
het maken van jam en op onze eigen Holsetmarkt. De filmpremière van de aflevering Stichting 
Senehasa Sri Lanka werd gehouden op vrijdag 22 mei in hotel Monopole te Valkenburg a/d Geul. 
Maar liefst 130 geïnteresseerden waren op de avond aanwezig om samen met hoofdredacteur Leon 
Hauben van L1 TV en filmmaker Marijn Poels te kijken naar deze aflevering. Zeer aandachtig werd 
geluisterd en gekeken naar wat door de stichting Senehasa vanaf 2004 tot heden tot stand is 
gebracht in Sri Lanka. Na afloop dankte voorzitter Ton Kleinjans iedereen voor de komst naar de 
première en vooral al diegenen die vanaf het begin tot nu toe hebben meegewerkt.  
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Dank ook aan de vele gulle gevers op deze avond, die met hun gift weer een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd in het tot standhouden van dit prachtige project. Overigens is de documentaire nog 
steeds te bekijken via onze website.  

Senior Home en Rob’s Educational Farm 

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 
met betrekking tot de stand van zaken van het Senior Home en ten aanzien 
van de voortgang van Rob’s Educational Farm, het gezamenlijke project met 
de van der Looij Foundation uit Mechelen en de Porta Mosana School uit 
Maastricht.  

Ook reisde in april de Valkenburger Jef Wessels mee naar Sri Lanka om al-
daar, nu al weer voor de 3e keer, de handen uit de mouwen te steken voor 
de kansarmen in Sri Lanka. 1 Maand lang was Jef 
werkzaam op Rob’s Educational Farm o.a. voor het 
totale verfwerk en de aanleg van de elektriciteit. 

Langzaam maar zeker komt REF in het stadium dat gestart kan worden met de 
eigenlijke taken, namelijk het geven van land- en tuinbouwonderwijs voor 
jonge Sri-Lankaanse scholieren en het beplanten van de farm met gewassen 
zoals bananen, thee, kokosnoot, kaneel, fruit en groenten, zodat we over een 
paar jaar flink kunnen oogsten en de opbrengsten ervan mogen gebruiken 
voor het Senior Home en aanbieden op lokale markten. 
 
Platform Wereldburgerschap 
 
Als lid van het platform Wereldburgerschap Valkenburg a/d Geul nam onze stichting op 28 juni deel 
aan het door het platform i.s.m. Global Exploration georganiseerde Festival en Markt voor de 
slachtoffers voor Nepal in het centrum van Valkenburg. Dat werd een bijzonder geslaagd evenement 
dat dankzij vele acties, ook voorafgaande aan het Festival, een fantastisch bedrag heeft opgeleverd 
van meer dan € 90.000,00. Wij waren met een tweetal standjes vertegenwoordigd en hadden veel 
aanloop, waardoor we ons project onder de aandacht konden brengen van nog meer mensen. 
 
Senehasa Goede Doelen/Fairtrade/Streekmarkt 

 
Na de succesvolle markten in voorgaande jaren organiseerde de Stichting 
Senehasa dit jaar voor de 4e keer een gezellige Goede Doelen/Fairtrade/ 
Streekmarkt voor het goede doel. Na 3 jaren in Holset werd de markt dit 
jaar gehouden op het terrein rondom 
Hotel VUE te Valkenburg a/d Geul.  

Hotel VUE organiseerde samen met se-
cretaris Jo Knubben en het bestuur deze 
markt. Rondom hotel VUE met zijn 
prachtige terras en zeer mooie speeltuin 
waren er twintig deelnemers op deze 
Goede Doelen/Fair-trade/ Streekmarkt 
op 27 september 2015 van 10.00 uur tot 17.00 uur present om hun 
producten aan te bieden. De hele middag kon men tevens genieten van 

liveoptredens. En het resultaat mocht er zijn met een netto-opbrengst van ruim € 1.300,00 
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Kerstattenties 

Graag maken wij u er op attent dat u ons ook kunt steunen door het kopen van onze eigen gemaakte 
biologische jam, waarvan er vele soorten in voorraad zijn. Naast de normaal gebruikelijke soorten als 
aardbeien, ananas, bramen, rabarber, kersen-, peren-, pruimen, sinaasappeljam heeft Jo ook 
wijndruiven- en kwee-perengelei gemaakt.  

Misschien wel de meest klassieke bereiding van gelei is die voor de kweepeer. Er gaat niets boven 
een lekker geroosterde boterham met roomboter en kweepeergelei. Of een croissantje met 
kweepeergelei en... ik kan nog wel even 
doorgaan. Een delicatesse dus……! 
Het heerlijke aroma van de kweepeer blijft 
perfect bewaard in deze gelei. Zo heb je er 
nog een vol jaar plezier van. Daarbij ziet de 
gelei er ook nog eens prachtig uit. Een 
ideaal cadeau dus voor de komende 
feestdagen  

Wat ook een mooi cadeau kan zijn zijn de 
overheerlijke en kwalitatief beste 
theesoorten van Sri Lanka, de “Broken 
Orange Pekoe (B.O.P.) en de “Broken 
Orange Pekoe Fannings (B.O.P.F.). Of een 
potje met kruiden uit Sri Lanka, zoals 
chilipoeder, kaneel, kurkuma, groentencurry of vleescurry. 

Al deze artikelen heeft onze secretaris Jo Knubben in voldoende mate in voorraad. Dus heeft u 
interesse, dan kunt u met hem contact opnemen (zie voetnoot van deze nieuwsbrief).  

Periodieke gift 

Zoals u weet is onze stichting door de belastingdienst 
aangemerkt als ANBI-instelling, waardoor giften aftrekbaar zijn 
voor de fiscus. Sedert 1 januari 2014 is bij periodieke giften de 
tussenkomst van een notaris niet meer nodig. Een dergelijke 
donatie (voor een periode van minimaal 5 jaar) is volledig fiscaal 
aftrekbaar (hiervoor bestaat geen drempel). Een dergelijke gift 
kan vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst tussen 
de schenker en onze stichting. Een hiervoor door de 
belastingdienst beschikbaar gesteld formulier kunnen wij voor u 
downloaden en samen met u invullen.   

In dit verband wijzen wij u op de mogelijkheid tot het financieel 
adopteren van een van de bewoners van het Senior Home, door 
periodiek (maandelijks) een bedrag over te boeken. U kunt dit 
individueel doen, maar u kunt ook als gezin, familie, collega’s, club, et 
cetera met elkaar een bewoner adopteren. Wij vragen € 1,00 per dag, 
maar het staat u vrij om een hoger bedrag te schenken. Voor dat 
bedrag ontvangt betrokkene dagelijkse verzorging in het Senior Home. 
Vindt u het bedrag te hoog, dan bestaat de mogelijkheid om een 
andere vorm van ondersteuning te kiezen, bijvoorbeeld door een 
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éénmalige donatie. Het is goed om te weten dat al het geld ten goede komt aan de bewoners. De 
stichting Senehasa werkt uitsluitend met vrijwilligers. Voor meer informatie verwijzen wij u graag 
naar onze website www.senehasa.nl.  
 
Ook kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting, de heer Jo Knubben, telefonisch te 
bereiken op het mobiele nummer 06-55515499. Wij hopen dat wij uw warme belangstelling voor dit 
project hebben gewekt en zien uw bijdrage graag tegemoet. Alvast bedankt namens de mensen van 
het Senior Home. 

Het bestuur van de stichting Senehasa ziet er nu als volgt uit: 

Ton Kleinjans, voorzitter  
Jo Knubben, vicevoorzitter en secretaris 
Jan Willems, penningmeester 
Miriam Caelen-Jongen, bestuurslid 
Ivo Benders, bestuurslid en websitebeheerder 
Marion Pieters, notuliste 
 
Een hartelijk woord van dank aan al diegenen die ons in het jaar 2015 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 2016 op onze donateurs te kunnen 
rekenen. 
                                    
Wij kunnen (nog) niet zonder uw steun om de bewoners van het Senehasa Senior Home te kunnen 

voorzien van een goede huisvesting en voeding en een bijdrage te leveren in hun kwaliteit van 

leven. 

 

 

 

 

 

 

HET BESTUUR VAN DE STICHTING SENEHASA 

WENST U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN 

VOORSPOEDIG EN GEZOND 2016. 


