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                    MEI 2018   

   

     

OVERLIJDEN   

Deze nieuwsbrief begint met het trieste bericht dat onze 

voorzitter Ton Kleinjans op 12 mei jl. te Venlo is overleden. 

Ton, geboren in Kerkrade op 4 oktober 1941, heeft na een lang 

ziekbed de strijd moeten opgeven. Hij heeft voor de stichting 

Senehasa vanaf het prille begin veel betekend en    heeft zich 

steeds voor de volle 100% ingezet voor de arme ouderen van 

het Senehasa Senior Home in Baddegama, Zuid-Sri Lanka. 

Mede als architect van het complex Senehasa Senior Home 

heeft hij een duidelijke stempel gezet op dit fantastische 

project. 

Ton bedankt, we zullen je missen! En hier en in Sri Lanka zullen we je zeker niet  
vergeten!  

SRI-LANKAREIS 2018  

Onze secretaris Jo Knubben is van 13 april t/m 28 april 2018 met 

een groep van 6 personen naar Sri Lanka (allemaal op eigen 

kosten!) geweest.  

Wederom een zeer succesvolle reis, mede door de inbreng van de 

medereizigers van Jo, pater Gerard van den Beuken uit Valkenburg, 

Margo en Herman Brouwer uit Brunssum, Wiel Bongaarts uit 

Meerssen en Marlies Welten-Bongaarts uit Klimmen.  

Voor een uitgebreid verslag van deze reis verwijzen wij naar onze 

website, waar u onder de rubriek ”Nieuwsbrief” en ”Reisverslag 2018” alles kunt lezen 

wat de groep er in genoemde periode heeft gedaan. 
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Natuurlijk willen we enkele hoogtepunten naar voren halen: 

 

1. Een aantal workshops voor de bewoners van het Senior Home, waarbij we hulp 

kregen van een Sri Lankaans gezin, Renuka en dochter Udari de Silva en het 

uitdelen van meegenomen kleding voor zowel de mannen als voor de vrouwen; 

 

2. Een daguitstapje met 28 bewoners (bijna allemaal) met de bus  naar de 

plaatselijke boeddhistische tempel van Kalutara; 

 

3. De seniors een middag op het strand laten flaneren en aansluitend samen met 

ons laten meegenieten van een heerlijk diner in ons hotel. Ook was er live-

muziek en kon er gesprongen en gedanst worden; 
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4. het jaarlijkse bezoek aan het project van de paters oblaten OMI (van pater 

Gerard van den Beuken) het St.Vincent’s Home in Maggone; 

 

5. Diverse bezoeken aan het tehuis voor gehandicapte meisjes ”Lotus Home”. Ook 

hier workshops gehouden en kleding en voedsel gegeven; 

 

6. Bezoek aan Rob’s Educational Farm, de gezamenlijke tuin van de van der Looij 

Foundation Mechelen, VMBO Maastricht en Senehasa Valkenburg; 

 

 



NIEUWSBRIEF SENEHASA SENIOR HOME                               Nr.   26   
   

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   

   

7. Dit jaar voor het eerst alle 178 kinderen van een arm schooltje(de Akkaravissa 

Junior School in Pinkanda Dodanduwa) kunnen voorzien van een rugzak met 

inhoud (drinkfles- en beker, pennenbakje, pen, potlood en gum); 

 

 

STAND VAN ZAKEN SENIOR HOME 

Het Senior Home ligt er nog steeds geweldig bij. In een prachtige groene omgeving, 

tussen de theeplantages, kruidentuinen, kokos- en bananenbomen. De bewoners 

voelen zich er prima thuis, zien er gezond en goed verzorgd uit en zijn dankbaar hier 

te mogen wonen. De gebouwen zijn goed onderhouden op wat achterstallig verfwerk 

na. Hieraan zal de komende weken gewerkt worden. Wat wel een duidelijk punt van 

aandacht bleek te zijn is de afrastering van het terrein. Aan de voorzijde en de 

linkerkant is een prima omheining neergezet, doch naast de keuken en de totale 

rechterkant ontbreekt deze volledig. Een goede afrastering is duur, maar wel 

noodzakelijk. Daarom heeft de stichting Senehasa besloten een bedrag van                      

€ 6.500,00 hiervoor vrij te maken, zodat het terrein straks dusdanig is omheind dat er 

geen beesten meer binnen kunnen komen en ook ongewenste personen moeilijk of 
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niet het terrein kunnen betreden. De start is inmiddels gemaakt, getuige bijgaande 

foto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een behoorlijke aanslag op het budget van onze stichting, maar wij hopen desondanks 

met hulp van onze donateurs dat wij nog steeds aan onze verplichtingen te kunnen 

voldoen. D.w.z. dat we tot en met 2020 de exploitatie voor onze rekening nemen. Deze 

wordt daarna overgenomen door de verantwoordelijken in Sri Lanka.  

ROB’S EDUCATIONAL FARM 

De tuin ligt er verrassend goed bij. Zeer veel kaneelstruiken, 

papaya’s, kokosnoten, pepers, ananassen en vele andere 

gewassen en groenten groeien er volop. Ook de gebouwen zien 

er goed verzorgd en opgeruimd uit. Ondanks de zware 

overstroming van enkele maanden geleden goed om deze 

vooruitgang te zien. Heel belangrijk voor de ontwikkeling van 

Rob’s Educational Farm, omdat de exploitatie hiervan na het jaar 

2020 geleidelijk aan voor volledige financiële onafhankelijkheid 

van het Senior Home moet gaan zorgen. 

ST.VINCENT’S HOME 

Het jaarlijkse bezoek aan St.Vincent’s Home was deze keer voor 

pater Gerard van den Beuken een met een speciale intentie. Hij 

kon namelijk een enveloppe met inhoud overhandigen aan de 

nieuwe overste, pater Rochan Silva. De inhoud was op 

uitdrukkelijke wens van de vorig jaar overleden huisgenote van 

Gerard, Nell vd Aart, bij haar 

overlijden bij elkaar gebracht door 

familie vrienden en bekenden i.p.v. 

bloemen en kransen. Op dezelfde 

wijze en in het verlengde van de 

wens van Nell werd bij de viering 

van de 80e verjaardag van pater 

Gerard ook geld bij elkaar gebracht. In totaal maar liefst € 4000,00. Aan dit bedrag 



NIEUWSBRIEF SENEHASA SENIOR HOME                               Nr.   26   
   

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   

   

werd meteen al een bestemming gegeven door pater Rochan. Het zal gebruikt gaan 

worden om een deel van ommuring van de niet afgebakende gedeelten van het terrein 

te realiseren. Dat is nodig omdat er zonder omheining veel van de oogsten (met name 

de kostbare kaneel) verloren gaan door loslopend vee en misschien zelfs diefstal. We 

gingen ook naar het gebouw waar een 21-tal kansloze ouderen worden opgevangen. 

Zij kregen allemaal wat zeepjes en douchespullen die we uit Nederland hadden 

meegenomen. Ze waren duidelijk erg blij met ons bezoek, want dat krijgen ze er maar 

heel weinig. En eenzaamheid is iets wat je niet zo maar oplost. Een stukje aandacht 

is daarom van groot belang en dat krijgen ze gelukkig daar wel. Er is zelfs een 

ongehuwde mevrouw die er zeven dagen per week als vrijwilligster verblijft voor al 

deze mensen. Wat geweldig! Het was dan ook moeilijk afscheid nemen. 

 

LOTUS HOME 

 

Tijdens de diverse bezoeken aan de meisjes van Lotus Home is gebleken dat er af en 

toe nog gebrek is aan voeding en dat ze dan zelf moeten koken. De meisjes krijgen 

wel z.g. “Dana”, (geschonken eten door buurtbewoners), maar dat is niet voldoende. 

Daarom hebben Margo, Herman, Wiel en Marlies (zij hebben Lotus Home in hun hart 

gesloten) besloten de nodige voedselvoorraad te gaan kopen en tevens hebben ze 

weer geld achter gelaten komende maanden om voedsel te kopen. Hartelijk dank 

hiervoor! 

 

HELP ONS HELPEN 

 

Blij zijn wij vooral met de hulp die we 

krijgen uit Sri Lanka zelf en met name 

door de familie de Silva uit Pinkanda 

Dodanduwa. Moeder Renuka en 

dochter Udari hielpen al mee bij de 

diverse workshops, maar waren ook 

samen met vader Vijitha de helpers en 

tussenpersonen bij de ondersteuning 

van het schooltje in Pinkanda. 

Bovendien hebben de 

dames zich bereid 

verklaard om éénmaal 

per week gedurende 

een drietal uurtjes een 

workshop te houden 

voor de bewoners van het Senior Home. Geweldig dat ze hierdoor wat 

meer afwisseling krijgen in hun toch vrij monotone bestaan.  
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VITRINE IN MUSEUM VALKENBURG 

 
Het bestuur van het museum in de Grote Straat Centrum 

in Valkenburg aan de Geul heeft onze stichting de 

gelegenheid gegeven om zich gedurende de 

zomermaanden te presenteren in de Museumshop. Op de 

leestafel vindt u informatie over ons project en in de vitrine 

worden allerlei artikelen uit Sri Lanka aangeboden, zoals 

olifantjes, boeddhabeeldjes, kettingen, tasjes, en 

natuurlijk thee en kruiden uit Sri Lanka. Daarnaast is er 

een aanbod van diverse soorten ambachtelijke 

zelfgemaakte jam aanwezig. De totale opbrengst is 

bestemd voor het Senior Home te Baddegama in Sri 

Lanka. Dank je wel voor de ondersteuning! 

Overigens is er afgelopen weken weer hard gewerkt aan 

een behoorlijke voorraad ambachtelijke jam, waardoor nu 

al bijzondere soorten te koop zijn: reine claude, 

wijndruiven-appelgelei, rabarber, mango en bananen, maar ook de gebruikelijke jams 

als aardbeien, ananas, bramen, kersen, pruimen, sinaasappel, frambozen en blauwe 

bessen. Elk potje kost € 3,00, waarvan € 2,00 bestemd is voor het goede doel.  

Te koop bij Jo Knubben, Spoorlaan21, 6301 GB Valkenburg LB (06-55515499).  

HUNDERTWASSER 

Vermeldenswaardig is ook het initiatief van Hub Reijnders uit Ubachsberg die geheel 

belangeloos vele uren gestoken heeft in het beschilderen van houten schaaltjes en 

bakjes in de Hundertwasserstijl. Met de verkoop van deze artikelen wil Hub een 

bijdrage leveren aan het Senior Home in Baddegama Sri Lanka.  

Tot nu toe zijn er 42 hiervan klaar (afbeeldingen met nummers hieronder), die hij als 

volgt aanbiedt: 

A: € 30,00 (12 stuks: A1 t/m A12) 

B: € 25,00 (10 stuks: B1 t/m B10) 

C: € 20,00 (14 stuks: C1 t/m C14) 

D: € 15,00 (06 stuks: D1 t/m D6)  

 

Als u het Senior Home wilt steunen, dan kunt u ze bij hem thuis bekijken en kopen. 

Zijn telefoonnummer is: 0345-5753943. 

Opmerking: de schaaltjes van serie A kunnen bijgemaakt worden. Dus als u een 

bepaald nummer van serie A wilt hebben en het is al verkocht, dan maakt Hub een 

nieuwe schaal voor u. 
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TENSLOTTE 

 

Wij zijn dus nu nog niet klaar!   
  

   

Tot en met het jaar 2020 hebben wij de 

verplichting tot exploitatie van het Senior 

Home Senehasa op ons genomen en 

waarschijnlijk wordt deze einddatum nog iets 

opgeschoven. Iedere keer opnieuw gebeurt er 

iets onvoorziens. Ook nu weer, nog 

geen week geleden, is de noodsituatie 

uitgeroepen in Sri Lanka. De 

afgelopen dagen had men te maken 

met zware regenval en vele  rivieren 

zijn totaal overstroomd. Blikseminslagen hebben minstens acht mensen gedood en 

duizenden zijn ontheemd. Er wordt dan ook gewaarschuwd voor aardverschuivingen 

en overstromingen in laaggelegen gebieden.  
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Wij doen een vriendelijk beroep op u om ons in ons werk te blijven 

ondersteunen.    

Dat kan door het kopen van jam of Sri Lanka-artikelen, maar vooral 

ook door een financiële bijdrage. Omdat de stichting een ANBI-status 

kent zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. Overmaken van uw gift kan op 

rekeningnummer: 

IBAN: NL68 ABNA 054.41.54.592 ten name van Stichting Senehasa 

te Valkenburg a/d Geul.   

 

Belangrijk!    
   

Wij garanderen dat uw gift voor de volle 100% ten goede komt aan het project. Het 

bestuur ziet daar persoonlijk op toe. Wij gaan regelmatig op eigen kosten persoonlijk 

ogenschouw nemen. Ook in Sri Lanka kun je een rupee maar één keer uitgeven.   

Na het overlijden van onze voorzitter Ton Kleinjans, heeft bestuurslid Marion Pieters 

zich bereid verklaard de taken van hem over te nemen en dus ook de voorzittersrol. 

In de bestuursvergadering van 24 mei jl. werd dit goedgekeurd en unaniem besloten, 

waardoor de samenstelling van ons bestuur er nu als volgt uitziet: 

 

 


