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Filmpremière Stichting Senehasa Sri Lanka in de reeks LIMBURG HELPT groot 
succes. 

 
In de maand april reisde ons bestuurslid Jo 
Knubben samen met documentairemaker Marijn 
Poels af naar Sri Lanka als onderdeel van de 
zevendelige documentaireserie L1mburg Helpt 
in opdracht van L1. Voordat de film op L1-tv 
kwam organiseerde de stichting Senehasa in 
samenwerking met L1 een exclusieve première 
op vrijdag 22 mei in hotel Monopole in Valken-
burg a/d Geul. 
 

“Het werd een inspirerende avond waarin de 
kijker werd meegenomen, geïnspireerd en 
gemotiveerd voor Sri Lanka en het Senio-
renhuis”. Hotel Monopole werd omgebouwd 
tot een professionele bioscoop.  
Maar liefst 130 geïnteresseerden waren op 
de avond aanwezig om samen met L1 en 
filmmaker Marijn Poels te kijken naar deze 
aflevering. Gestart werd met een welkomst-
drankje namens de stichting Senehasa 
waarna door onze voorzitter Ton Kleinjans 
de inleidende uitleg van de doelstelling van onze stichting werd gegeven. Na de in-
troductie van de film door L1-hoofddirecteur Leon Hauben en een nadere toelichting 

door Marijn Poels werd gestart met de 
film. Zeer aandachtig werd geluisterd en 
gekeken naar wat door de stichting Sene-
hasa vanaf 2004 tot heden tot stand is ge-
bracht in Sri Lanka. Na afloop dankte Jo 
Knubben iedereen voor de komst naar de 
première en vooral al diegenen die vanaf 
het begin tot nu toe hebben meegewerkt 
om te komen tot wat er nu staat in Sri 
Lanka. Namelijk het mooie paradijsje op 
aarde, het Senior Home Hospital te 

Baddegama in Sri Lanka. Dank ook aan de vele gulle gevers op deze avond, die met 
hun gift weer een belangrijke bijdrage hebben geleverd in het in stand houden van dit 
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prachtige project. Overigens is de documentaire nog steeds te bekijken via onze 
website.  
 
Donaties 
 
Het tweede kwartaal van dit jaar ontvingen wij weer 
een aantal welkome grotere en kleinere giften van 
particuliere donateurs en van de Elisabeth Strouven 
Stichting uit Maastricht een flinke bijdrage voor het 
realiseren van Rob’s Educational Garden. 
Daarnaast ook nog een tweetal donaties d.w.z. dat 
deze donateurs elk de volledige verzorging voor één 
bewoner voor een heel jaar op zich hebben geno-
men, hetgeen neerkomt op € 1,00 per dag. In dit 
verband is da aftrekbaarheid van periodieke giften 
vanaf 2014 in positieve zin gewijzigd. D.w.z. de gift 
hoeft niet meer bij de notaris te worden vastgelegd, 
maar er wordt volstaan met een schriftelijke 
vastlegging tussen de schenker en de instelling. Voordeel hiervan is dat de schenker 
geen fiscale drempel meer heeft bij de aftrekbaarheid van de deze giften. De gehele 
gift is dus aftrekbaar. Al deze donateurs, groot of klein, zijn we zeer veel dank 
verschuldigd. 
 
Festival en Culturele Markt ”Samen sterk voor Nepal”. 
 

 
Als lid van het platform Wereldburgerschap Valkenburg a/d Geul 
nam onze stichting 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. Ook wij waren met een tweetal standjes vertegen-
woordigd en hadden veel aanloop, waardoor we ons project onder 
de aandacht konden brengen van nog meer mensen. 

 
Ook vertelden meerdere bezoekers dat ze de documentaire film hadden gezien o.a. 
op TV-zender L1 en ontvingen wij vele 
respect-volle complimenten over het hele 
gebeuren. Zo ook van een standhouder, de 
stichting Sairam Foundation uit Den Haag. 
Zij hadden in de film gezien dat de zeer 
arme bewoners van de z.g. gouvernements-
woningen (vergelijkbaar met krotwoningen) 
in Sri Lanka, geen licht hadden in hun hui-
zen. Daarom kregen wij van hen onmiddel-
lijk een 8-tal z.g. Waka Waka lampen (de 
meest efficiënte solarlamp ter wereld) 
cadeau om door te geven aan deze bewoners. Aangezien op 11 juli een zestal jon-
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geren, o.l.v. Job Heusschen van Stella Maris College voor 4 weken naar Sri Lanka 
vertrekken en in het Senior Home verblijven kregen zij van de voorzitter Sunil Mara-
pin deze lampen ter plekke overhandigd, waarvoor wij de Sairam Foundation zeer 
dankbaar zijn.  
 
Goede Doelen/Fairtrade/Streekmarkt 
 

 
Gedurende de afgelopen 3 jaar organiseerden 
wij samen met de Herberg Oud-Hol-set een 
Goede Doelen/fairtrade/Streekmarkt ten behoe-
ve van de bewoners van het Senior Home op 
de plaats achter de herberg Oud-Holset. Een 
schitterend festijn met veel verscheidene markt-
kramen en veel dans, zang en muziek. De her-

berg Oud-Holset heeft echter voor dit jaar voor een ander concept gekozen en niet 
meer specifiek voor een Goede Doelenmarkt.  
 
Wij willen echter graag de Goede Doelen/Fairtrade/Streekmarkt continueren en 
hebben gelukkig al heel snel een nieuwe plek gevonden. 
 
Daarom, op zondag 27 september organiseren wij samen met hotel VUE: 
 
rondom hotel Vue, Wolfsdriesweg 7 te Valkenburg a/d Geul een Goede 
Doelen/Fairtrade/Streekmarkt. 
 
Naast de kramen van diverse Goede Doelen zullen wij diverse handelaars in Fairtra-
de en streekproducten benaderen om hieraan deel te nemen. De markt zal worden 
gehouden van 10.00 uur- 17.00 uur en er is GRATIS ENTREE! Ook zal er gezorgd 
worden voor muzikale omlijsting gedurende de gehele namiddag. Daarnaast is er de 
mogelijkheid tot handboogschieten en frisbeegolf en er is een fantastische terras- en 
kinderspeeltuin. Noteert u dus alvast deze datum in uw agenda! 
Mocht u interesse hebben hieraan met een stand deel te nemen, dan kunt u contact 
opnemen met onze secretaris en organisator van deze markt, Jo Knubben (contact-
gegevens in de voetnoot van deze nieuwsbrief). 
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