
   

JAARVERSLAG STICHTING SENEHASA 2019   

  

Aan het einde van dit jaar blikken we terug op de gebeurtenissen en activiteiten die in 2019 plaatsvonden. 
Het was voor ons een vrij rustig jaar, tenminste voor wat betreft het Senior home Hospital te Baddegama 
en zijn bewoners. Echter niet in Sri Lanka zelf. Het land werd in april opgeschrikt door een aantal 
aanslagen. Op paaszondag, 21 april 2019, vonden er kort na elkaar acht aanslagen plaats in Sri Lanka. 
Onder meer drie rooms-katholieke kerken en drie luxe hotels waren het doelwit. Er vielen 253 doden en 
ca. 500 gewonden. Naast Sri Lankanen waren er onder de doden 
meer dan veertig mensen met een andere nationaliteit, onder wie 
drie Nederlanders. De aanslagen werden volgens een functionaris 
van de regering van Sri Lanka gepleegd door de islamitische 
terreurgroep National Thowheeth Jama'ath (NTJ).  De Islamitische 
Staat eiste echter twee dagen later via zijn persbureau Amaq de 
aanslagen op.  De economische toestand van het land werd weer 
een heel eind teruggeworpen en lange tijd was er een negatief 
reisadvies voor het hele land.  

Het Senior Home bleef gelukkig verschoond van deze 
aanslagen en de ca. 30 bewoners hebben het nog steeds 
naar hun zin in dit mooie huis, omgeven door erg veel 
groen waaronder een heuse theeplantage. Van de 
oorspronkelijke bewoners (ouders die hun kinderen 
verloren bij de tsunami van 15 jaar geleden) zijn er niet 
meer zoveel over, doch in de loop der jaren werden hun 
plaatsen ingenomen door andere zeer armoedige ouderen 
die geen opvang op andere wijze konden verkrijgen. Op 
deze manier is het Senior Home Hospital uitgegroeid tot 

een centrum voor ouderenzorg. 

Nu na 15 jaar blijkt dat het hele complex toe is aan een flinke opknapbeurt voor wat betreft het 
schilderwerk van zowel het hoofdgebouw, de 4 bijgebouwen met de kamers van de bewoners, de keuken, 
de vrijwilligersruimten etc. Het totale kosten plaatje hiervoor bedraagt ruim € 9.000,00. In inmiddels is 
een gedeelte hiervan, namelijk alle kamers van de bewoners reeds van een nieuwe verflaag voorzien, 
zowel van binnen als van buiten en alle vensters, ramen en plafonds. Zodra wij beschikken over de 
benodigde financiën hiervoor zal ook de rest worden aangepakt. 

BEZOEK SRI LANKA EN DIVERSE ACTIVITEITEN  

  

Zoals elk jaar werden ook dit jaar enkele bezoeken gebracht aan het Senior Home, uiteraard allemaal op 

eigen kosten. Eerst brachten Mieke en Hub Aussems, bestuursleden van de stichting Seva Sangam, er 

begin dit jaar een bezoek als aanvulling op het bezoek aan hun eigen project in India. Later in het jaar, in 

de maand november, ging onze secretaris Jo Knubben, samen met een vijftal gasten eveneens naar Sri 
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Lanka en bezocht en ondersteunden daar niet alleen het Senior Home 

Hospital , maar ook de Akaravissa Junior School te Pinkanda en Lotus 

Home te Welivitiya, een tehuis voor gehandicapte meisjes en vrouwen. 

De school werd verrast met een vijftal nieuwe Tv-toestellen, voor elk 

klaslokaal een en de dames van Lotus Home werden geholpen met een 

voedselvoorraad voor een hele maand. Daarnaast gingen zij ook naar het 

belangrijke project van de meereizende pater van den Beuken in de 

plaats Maggone, het St.Vincent’s Home. Een instituut voor kansarme 

kinderen tussen de 6 en 19 jaar. Ook hier werd een financiële bijdrage geleverd in de onderhoudskosten 

van het project.  

 

 

 

Met de bewoners werden diverse activiteiten ondernomen, zoals: 

 

- een pelgrimstocht naar de boeddhistische tempel Kelaniya in de  

  buurt van Colombo; 

 

- diverse workshops in het Senior Home; 

 

- diner in hotel Ranmal te Hikkaduwa.   

 

 

 

 VERGADERINGEN, LEZINGEN EN MARKTEN   

  

Het afgelopen jaar kwam het bestuur diverse malen in vergadering bijeen.  Ook stonden wij een aantal 

malen op de markt om producten uit Sri Lanka en de eigen zelfgemaakte jamsoorten te verkopen voor 

het Senehasaproject:   

  

- de St. Rosamarkt in Sibbe  

- in Aalbeek op de open dag van TOUR DE BOER  

-      de wintermarkt in zorgcentrum Oosterbeemd                                

  

PLATFORM WERELDBURGERSCHAP  

  

Als lid van het platform Wereldburgerschap Valkenburg a/d Geul waren we ook 

betrokken bij de herdenking en viering van het 75-jarig bevrijdingsfeest in 

september en de activiteiten in de Vredesweek.  

Gedurende de Vredeswake in de St. Nicolaas- en Barbarakerk in Valkenburg a/d 

Geul werden houten hartjes uitgedeeld en voorzien van een vredeswens 

opgehangen in de daarvoor bestemde vredesbomen. 

In de week voor Kerstmis organiseerden wij tevens de sterretjesactie, waarbij 

tijdens de z.g. kerstwake elke kerkbezoeker de mogelijkheid kreeg om een 

kerstwens te schrijven op een kerststerretje dat vervolgens werd opgehangen 

in een kerstboom in de kerk. Maar liefst 1300 sterretjes werden er opgehangen. 

  



DONATIES    

 

Begin 2019 ontvingen wij een anonieme gift van maar liefst € 2.500,00. Van de stichting Steunfonds 

Rinévé uit Hulsberg een tweetal fantastische giften van respectievelijk € 1.350,00 en € 2.000,00 voor de 

diverse projecten in Sri Lanka. Bovendien nog een gift van € 3.000,00 als bijdrage in het schilderwerk van 

het totale complex Senehasa. Naast deze grotere giften ontvingen wij vele andere individuele donaties, 

waar we natuurlijk net zo blij mee zijn. Daarom een hartelijk woord van dank aan alle gulle gevers. 

                                                                                                                                  

  

Tot slot een woord van oprechte dank aan al diegenen die ons in het jaar 2019, op welke wijze dan ook, 

weer een warm hart toedroegen, waardoor we nog steeds aan onze morele verplichting richting de 

kansarme ouderen in Sri Lanka konden voldoen. Wij hopen ook op dezelfde wijze in 2020 op onze 

donateurs te kunnen rekenen.   

                                        

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

  

  
 Voorzitter       - Marion Kleinjans-Pieters  

 Secretaris/Vicevoorzitter  - Jo Knubben  

Penningmeester     - Jan Willems    

 Bestuurslid/Website    - Ivo Benders  

 Bestuurslid      - Miriam Caelen-Jongen  
  

  

Secretariaat: Spoorlaan 21, 6301 GB Valkenburg LB   
Tel:  +31(0)43 6012021 of +31(0)6 555 15 499                                
Jo.knubben@gmail.com  
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