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STAND VAN ZAKEN SENIOR HOME  

Aan het eind van het jaar willen wij u graag op de hoogte brengen van de stand van 
zaken van het Senior Home te Baddegama Sri Lanka. We kunnen dit doen naar 
aanleiding van het jaarlijkse bezoek van onze secretaris Jo Knubben aan dit project.  

Het is inmiddels ruim 10 jaar geleden dat de eerste bewoners hun 
intrek hebben genomen in het Senior Home en nu bleek dat hun 
kamers dan ook ruim toe waren aan een opknapbeurt. Net voor 
de komst van het bezoek uit Zuid-Limburg heeft een erkend 
bedrijf er voor gezorgd dat alle 18 kamers van de bewoners 
opnieuw volledig werden voorzien van 
een nieuwe verflaag. Niet alleen de 
muren en het plafond, maar ook de 
ramen en deuren kregen een nieuwe 
laag. Naast de kamers blijkt dat ook de 
rest van de gebouwen, zoals de 

keuken, het hoofdgebouw en de vrijwilligersruimten toe zijn 
aan renovatie. Mede dankzij een behoorlijke donatie van 
Steunfonds Rinévé uit Hulsberg hebben wij de beschikking 
over voldoende financiële middelen om ook de rest van de 

gebouwen te voorzien van een 
nieuwe verflaag. De komende weken 
zal hier hard aan gewerkt worden. 
De 28 bewoners, die er nu zijn, voelen zich er prima thuis en 
worden uitstekend verzorgd door het personeel. Een bijzonder 
woord van dank geldt zeker voor mevrouw G.Damayanthi (zie 
foto hiernaast), die er 7 dagen per week werkt! Niet alleen bezig 
met de verzorging van de bewoners, maar ook erg actief in de 
keuken en zelfs werkzaam in de tuin rondom het complex.  

Zoals wij in onze folder al aankondigen zal naar verwachting 
binnen afzienbare tijd gezorgd worden voor volledige financiële 

onafhankelijkheid. Onze bijdrage voor het Senior Home is de afgelopen jaren al flink 
verminderd en geleidelijk aan nemen de verantwoordelijken in Sri Lanka de exploitatie 
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over. Nu nog betalen wij voor huisvesting, voeding van alle bewoners plus 
personeelskosten, voor de jaren 2021/2022 alleen nog maar de personeelskosten. De 
opbrengsten uit Rob’s Educationel Farm en de theeplantage met kruidentuin bij het 
Senior Home moeten zorgen voor de benodigde financiën op lange termijn. 

ROB’S EDUCATIONAL FARM 

Het enkele jaren geleden, in samenwerking met de van der Looij Foundation en Porta 
Mosana, gekochte stuk land is uitgegroeid tot een prachtige biologische en agrarische 
tuin o.a. met veel kaneel, pepers, bananen, ananassen etc. De producten worden 
zowel gebruikt voor voedsel voor de bewoners van het Senior Home als voor de lokale 
verkoop. De opbrengsten hiervan zullen op termijn moeten zorgen voor financiële 
onafhankelijkheid.  

 

BEZOEK SRI LANKA 2019 

In de maand november bracht onze secretaris Jo Knubben weer een bezoek aan Sri 
Lanka. Hij deed dit samen met vijf medereizigers. Naast de vier deelnemers die voor 
de eerste keer meereisden, ging pater Gerard van den Beuken voor de vierde keer 
mee. Uiteraard allemaal op eigen kosten.  

De anderen waren Elly, Maris en 
Britt Janssen uit Aalbeek en vriendin 
Sandra Ramaekers uit Hulsberg. 
Een groep vrienden die al een hele 
tijd nauw betrokken is als donateur 
van onze stichting o.a. door middel 
van het leveren van fruit voor en het 
verkopen van onze eigen gemaakte 
ambachtelijke jam.  

Na een korte rondreis was deze 
reisgroep een 10-tal dagen in de 

weer op diverse projecten. Ze bezochten niet alleen het Senior Home en Rob’s 
Educational Farm, maar ook een project van de paters Oblaten van Maria in Maggone, 
namelijk het St.Vincent’s Home. Een prachtig project dat zorgt voor de opvang voor 
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jongeren tussen de 6 en 19 jaar. En ook dit jaar werd de Akaravissa Junior School te 
Pinkanda verblijd met een bezoek en een financiële ondersteuning. En een tehuis voor 
gehandicapte meisjes en vrouwen in Welyvitya (Lotus Home) werd tweemaal bezocht. 

Onder de leiding van 
Britt Janssen werden er 
in het Senior Home een 
aantal leuke workshops 
gehouden en voor alle 
bewoners regelden wij    
een tweetal uitstapjes. 
Een uitstapje naar een 
van de allerbekendste 
tempels in het land in de 
buurt van Colombo en 
het andere uitje naar 
hotel Ranmal in Hikkaduwa (waar de reisgroep 
altijd verblijft). Het eerste betekent heel veel 

voor de bewoners van het Senior Home, vergelijkbaar voor ons met een pelgrimstocht 
naar Banneux of Lourdes. Het tweede betreft een uitnodiging voor alle bewoners om 
even uit waaieren over het strand van Hikkaduwa en meegenieten van een heerlijk 
diner in het hotel met muziek 
en dans. Iets waar ze rest van 
het jaar nooit aan toe komen.  

Dankzij een inzamelingsactie 
vooraf door de leden van deze 
reisgroep was het tevens 
mogelijk om enkele individuele 
giften te doen. D.w.z. geen 
geldelijke giften, maar wel b.v. 
uitgaven voor voedsel voor de 
dames van Lotus Home of 
andere direct noodzakelijke 
middelen. 

Wij zeggen dan ook heel 
hartelijk dank aan al onze 
donateurs die dit mogelijk hebben gemaakt. 

Voor een uitgebreid verslag van deze reis verwijzen wij naar onze website: 
www.senehasa.nl 

 

VERKOOP JAM   

http://www.senehasa.nl/
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Nog steeds vervaardigt Jo Knubben met 
veel passie huisgemaakte jam en de 
verkoop hiervan, samen ook met diverse 
Sri Lankaanse kruiden, loopt gestaag 
door. Inmiddels wordt de jam nu ook door 
meerdere zaken verkocht. Met dank aan 
Park Domein Cauberg, Restaurant de 
Zoete Zoen, Hotel Monopole, Bakkerij 
Edo, Fruitteeltbedrijven Lemmens in 
Schimmert en Janssen in Aalbeek. Maar 
zeker ook dankzij de vele individuele afnemers vormt de opbrengst hiervan een 
belangrijk deel van de totale kosten die we momenteel nog nodig hebben.   

Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar onze donateurs die ons maandelijks met een 
vast bedrag ondersteunen, maar ook naar al diegenen die ons eenmalig een bijdrage 
hebben geleverd. 

VAASJES VOOR SENEHASA 

Hub Reijnders, zwager van onze secretaris voelt 
zich zeer vereerd om de stichting Senehasa te 
mogen steunen. Op facebook schreef hij het 
volgende: ”Mijn zwager Jo Knubben is zeker 
meer dan 10 jaar bezig om deze mensen in Sri 
Lanka bij te staan. Zeer belangrijk is hierbij ….. 
geld. Via allerlei acties neemt hij elk jaar bij zijn 
bezoek het ingezamelde geld mee.” Ik zie de 

volgende mogelijkheid om ook een financiële bijdrage te gaan leveren. Graag zou ik 
hierbij zien dat jullie me hierbij gaan helpen door het kopen van de door mij 
beschilderde vazen, kleine en grotere, die ik in kringloopwinkels ophaal. Op bijgaande 
foto’s zijn hier voorbeelden van te zien. Bij alle 
vazen lijken de voor- en achterkant op elkaar. 
Geen enkele vaas is echter hetzelfde.  

Voor de kleinere vazen in Mondriaankleuren 
vraag ik € 10,00 per stuk. Voor de grotere (met 
figuur) vraag ik € 20,00 per stuk. Bij Hub te 
bestellen: Hub Reijnders.  

E-mail: hmreijnders@home.nl, tel. 06-11050860. 

 

 

  

mailto:hmreijnders@home.nl
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DEELNAME MARKTEN 

In de tweede helft van dit jaar 
stonden we op de markt bij het 
fruitteeltbedrijf van de familie 
Janssen in Aalbeek. Op zaterdag 
7 september werd daar onder de 
naam TOUR DE BOER een open 
dag gehouden en onze 
penningmeester Jan Willems 

samen 
met zijn 

echtgenote Chris  bemanden daar een kraam, speciaal voor 
onze stichting met de eigengemaakte jam, dessertsausjes en 
kruiden uit Sri Lanka. Een mooie opbrengst van € 230,00. Op 
17 november jl. stonden wij ook op de Wintermarkt van 
zorgcentrum Oosterbeemd. Ook hier bemanden het echtpaar 
Willems samen met Anke Knubben een kraam voor Senehasa 
met een opbrengst van € 72.00.  

 

WIJ ZIJN NOG NIET HELEMAAL KLAAR 

We hebben nog steeds de verplichting op ons 
genomen voor wat betreft de exploitatie van het Senior 
Home t/m het jaar 2022. Dat wil niet zeggen dat we dan 
stoppen met hulp aan Sri Lanka. Nieuwe projecten 
dienen zich al aan. Daarom doen wij een vriendelijk 
beroep op u ons werk te blijven ondersteunen. Naast 
het kopen van jam of kruiden, kan dat door een 
financiële bijdrage. Omdat onze stichting een ANBI 
status kent zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. 

Overmaken van uw gift kan op rekeningnummer: 

IBAN NL 68 ABNA 054.41.54.592 t.n.v. Stichting Senehasa te Valkenburg a/d Geul.  

 

 

 

 



NIEUWSBRIEF SENEHASA SENIOR HOME                               Nr.   29    
    

Deze nieuwsbrief is gericht aan allen die het Senehasa Senior Home in Baddegama (Sri Lanka) een warm hart 
toedragen en graag betrokken zijn bij de ontwikkelingen van dit zorgcentrum voor ouderen. Reacties kunt u 
sturen naar het secretariaat van de stichting Senehasa: Spoorlaan 21, 6301 GB Valkenburg LB. Telefonisch 
bereikbaar 043-6012021 of 06-55515499. Bankrekeningnummer: NL68ABNA0544154592. Zie www.senehasa.nl    
    

TENSLOTTE 

Tenslotte wensen wij en de bewoners van het Senior Home u als betrokkenen 
en sympathisanten een  

    ZALIG KERSTFEEST EN GELUKKIG NIEUWJAAR 2020! 

 

 
Help ons helpen voor jong en oud! 

 
Bedankt voor uw steun 

In 2019 

Wij hopen dat we ook 

In 2020 op uw steun 

 kunnen rekenen! 

 


