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Stichting Senehasa en L1 presenteren film in de reeks 
LIMBURG HELPT 
 

Zeer recent bezocht ons 
bestuurslid Jo Knubben 
het Senior Home te Bad-
degama. Hij werd verge-
zeld door filmmaker Marijn 
Poels die in opdracht van 
L1 een film ging maken 
over het doen en laten 
van Jo en zijn collega 
bestuursleden ter plekke 
in Sri Lanka. Onze stich-
ting Senehasa was name-
lijk genomineerd door de 
stichting Limburg Helpt 
voor het maken van een 

documentaire van bevlogen Limburgers 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 zal worden 
gehouden op vrijdag 22 mei a.s. om 19.30 uur in hotel 
Monopole, Nieuweweg 22, 6301 ET Valkenburg a/d 
Geul. Ook onze infostand o.a. met verkoop van diverse Sri-
Lankaanse artikelen zal er staan. Graag nodigen wij u uit 
om hierbij aanwezig te zijn. Omdat het aantal plaatsen 
beperkt is zouden wij graag van te voren willen weten of u 
komt. Dat kunt u ons laten weten via de mail 
(jo.knubben@gmail.com) of telefonisch (06-55515499). 
Entree hiervoor is gratis, een vrijwillige bijdrage uiteraard van harte welkom! 
 
Donaties, lezingen en markten 
 
Ook in het eerste kwartaal van dit jaar konden wij weer rekenen op een aantal 
prachtige donaties, waarvoor uiteraard heel hartelijk dank aan de gulle gevers. Zo 
ontvingen wij van de Stichting ASN Foundation, van stichting Steunfonds Doortocht 
te Venlo en van de Frans Gijzelsstichting in Heerlen zeer mooie bijdragen. Daarnaast 
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een aantal welkome kleinere giften van particuliere donateurs. Op 23 februari jl. gaf 
Jo weer een lezing over ons project in de huiskamer van Sibbe en op 11 april werd in 
het kader van het Platform Wereldburgerschap deelgenomen met een infostand aan 
de culturele avond in de Polfermolen te Valkenburg a/d Geul. 
 
Bezoek aan het Senior Home  
Jo Knubben verbleef van 13 april t/m 17 april een 
aantal dagen op het project zelf en voerde diverse 
gesprekken met de verantwoordelijken ter plekke 
met betrekking tot de stand van zaken van het Se-
nior Home maar ook ten aanzien van de voort-
gang van Rob’s Educational Farm, het gezamen-
lijke project van de van der Looij Foundation uit 
Mechelen, Porta Mosana School te Maastricht en 
stichting Senehasa Valkenburg a/d Geul. Het 
Senior Home ligt er fantastisch bij en de 31 aanwezige bewoners wanen zich in een 
paradijselijke omgeving. Zoals al eerder gemeld willen we het bewonersaantal graag 
iets ophogen, voorlopig naar 35. Dat betekent echter ook dat er meer verzorgende 
krachten nodig zijn en onze maandelijkse bijdrage in de kosten iets hoger zullen 
worden, omdat er 1 extra verzorgende kracht moet worden ingezet. 
 
Rob’s Educational Farm 
 

Goed nieuws is er ook te melden over het gezamenlijke project 
Rob’s Educational Farm. Het project dat bedoeld is om te ko-
men tot zelfsupporting van onze stichting Senehasa. Eind janu-
ari  bezochten Porta Mosana leerlingen uit Maastricht o.l.v. 
Mevr. Tiny Maas het project en investeerden en verrichten daar 
veel werkzaamheden aan het boerderijtje (dak, ramen, deuren, 
kozijnen etc) en het ophogen van de grond. En dat onder erbar-
melijk hete temperaturen. Chapeau!  

 
Samen met Jo reisde in april de Valkenburger Jef Wessels mee naar Sri Lanka om 
aldaar, nu al weer voor de 3e keer, de handen uit de mouwen te steken voor de 
kansarmen in Sri Lanka. Bovendien kreeg hij van zijn werkgever Hotel restaurant 
Vue een aardig donatiebedrag mee om aldaar te besteden. In overleg met ons en het 
management ter plekke (monnik Gunarathana en manager Shantha) besloot Jef zijn 
inzet en geld te besteden aan het totale verfwerk van het boerderijtje en de aanleg 
van de elektriciteit op de Farm. Jef, dank je wel namens alle deelnemende 
stichtingen! 
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, cinnemon (kaneel), fruit en groenten. Zodat we over 
een paar jaar flink kunnen oogsten en de opbrengsten kunnen 
gebruiken ter consumptie voor de diverse deelnemende stich-
tingen en ter verkoop kunnen aanbieden op lokale markten. 



NIEUWSBRIEF SENEHASA SENIOR HOME                               Nr.  16 

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor 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 stu-
ren naar het secretariaat van de stichting Senehasa:  Spoorlaan 21, 6301 GB Valkenburg LB. Telefonisch bereik-
baar 043-6012021 of 06-55515499. Bankrekeningnummer: NL68ABNA0544154592. Zie ook www.senehasa.nl 
 

 
  


