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STAND VAN ZAKEN SENIOR HOME  

Dit is onze eerste nieuwsbrief in het jaar 2020. Het zal voor de meeste mensen geen 

nieuws zijn als we vertellen dat ook Sri Lanka te maken heeft met het Coronavirus.  

Op 3 maart 2020 werd de eerste corona 

besmetting met een Sri Lankaanse 

oorsprong gemeld in Italië. Daarna 

kwamen de eerste meldingen binnen 

Sri Lanka. Vanaf 23 maart zijn door het 

leger in totaal vijfenveertig quarantaine 

centra in Sri Lanka gebouwd als 

preventieve maatregel ter bestrijding van de coronaviruspandemie. Bijna 3.500 

mensen zijn in quarantaine geplaatst in de quarantainecentra, waaronder ook 31 

buitenlanders uit 14 landen. Vooralsnog zijn er relatief weinig gevallen van corona in 

Sri Lanka geconstateerd. Op 2 april waren er 214 besmettingen gemeld en 7 doden 

te betreuren. Omdat niet iedereen op besmetting van het coronavirus getest kan 

worden is het niet met zekerheid te zeggen of 

deze cijfers een goed beeld schetsen van de 

werkelijkheid. Ondanks deze relatief lage 

aantallen, heeft de overheid van Sri Lanka 

buitengewoon strenge maatregelen getroffen.  

Het land heeft te maken met een volledige 

lock down d.w.z. alle scholen zijn gesloten, 

winkels dicht, kerken gesloten en nog steeds 

is er een avondklok ingesteld. De luchthaven 

is gesloten en er komen dus ook geen 

toeristen meer naar Sri Lanka, terwijl deze sector de belangrijkste inkomstenbron is 

voor de meeste Sri Lankanen.   

Al deze maatregelen zijn hard nodig en treffen zoals altijd vooral de armsten onder de 

bevolking. Zij hebben geen werk en dus geen inkomen en hebben het bijzonder 

moeilijk om aan voldoende voedsel te komen. Er is in Sri Lanka geen ondersteuning 
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vanuit de regering, zodat deze mensen afhankelijk zijn van hulp van anderen en/of 

van donaties. 

Dat geldt dus ook voor ons project, het Senior Home te Baddegama. Het 

bejaardenhuis is hermetisch gesloten. Geen enkele bewoner kan het huis verlaten en 

bezoekers zijn niet toegestaan. Tot op van vandaag zijn er onder de 28 bewoners en 

hun begeleiders geen besmettingen en/of doden 

te betreuren en hopelijk blijft dat ook zo. Groot 

probleem is ook hier de voeding. Normaliter is het 

Senior Home qua voedsel voor het grootste deel 

afhankelijk van z.g. “Dana”. Dana is eten voor de 

bewoners dat geschonken wordt door de inwoners 

van Baddegama en omgeving en dat is nu 

helemaal weggevallen. Dat betekent dat de leiding 

van het huis is aangewezen op de producten die 

ze verbouwen in eigen tuin en in Rob’s 

Educational Garden en het kopen van voedsel in 

de supermarket en 

dus extra kosten 

maakt. Tot nog toe lukt dat allemaal wel, maar natuurlijk 

zullen wij daarbij helpen als blijkt dat de financiële 

bijdrage die wij driemaandelijks leveren niet toereikend 

zal zijn. 

Het einde van deze corona-crisis is helaas nog niet in 

zicht en het is afwachten hoe lang we wereldwijd en ook 

zij, met deze verschrikkelijke pandemie te maken 

hebben. Zo lang er geen goed vaccin ontwikkeld wordt 

zullen we allen vol moeten houden. D.w.z. zoveel 

mogelijk binnen blijven, afstand houden van elkaar, handen wassen en ons goed 

beschermen bij de zorghulp voor anderen. 

BEZOEK AAN SRI LANKA 

Tijdens ons vorige bezoek aan Sri Lanka, in november 2019 hebben we gelukkig 
kunnen constateren dat de bewoners zich prima thuis voelen in het Senior Home. De 

dankbaarheid straalt van deze mensen af. En uiteraard verheugen 
zij zich er iedere keer weer op als ze bezoek ontvangen vanuit 
Nederland, Japan en Korea. Daarom is het bijzonder jammer dat het 
geplande bezoek van mevrouw Tiny Maas met een groep van 15 
mensen nu niet kan doorgaan. In navolging van 9 eerdere projecten 
met leerlingen van Maastricht en omstreken  wilde zij ook in 2020 
projecten gaan ondersteunen bij de Van der Looij Social Welfare 
foundation in Baddegama, Sri Lanka.  
Van 18 april tot 4 mei was het de bedoeling om met een groep van 
15 personen projecten te bezoeken, activiteiten te ondersteunen en 
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samen te werken met bewoners van het dorp. Op deze manier wilden zij een bijdrage 
leveren aan de verdere ontwikkelingen van projecten die eerder in gang zijn gezet. 
Voor de volgende doelgroepen: bejaarden, gehandicapten, jonge schoolkinderen  
maar ook het ondersteunen van individuele contacten.   
Mevrouw Tiny Maas werkt nauw samen met onze Stichting Senehasa en met de 
Stichting Van der Looij vanuit Mechelen. Vanwege het coronavirus is de reis dus 
uitgesteld en zal vermoedelijk pas in 2021 plaatsvinden. 
Ook ons jaarlijks bezoek aan het Senior Home zullen wij afstemmen op de 
omstandigheden en pas weer organiseren als het weer mogelijk is. Dat zal 
waarschijnlijk niet eerder zijn dan aan het eind van dit jaar of in het voorjaar van 2021.  
 
AKKARIVISSA SCHOOL TE PINKANDA 

Tijdens het bezoek aan Sri Lanka in 

november jl. heeft de toenmalige reisgroep 

o.l.v. onze secretaris Jo Knubben wederom 

ondersteuning geleverd aan deze Junior 

School. Nadat we alle kinderen een jaar 

eerder hadden voorzien van een eigen rugzak 

(met inhoud) beloofden we nu dat we een 

bijdrage zouden leveren aan een stukje 

verbouwing in de school. Zoals alle scholen in 

Sri Lanka is ook deze school vanaf begin 

maart gesloten en zodoende is er ni de  

mogelijkheid om een kleine verbouwing/verandering uit te voeren in het grootste 

klaslokaal van de school. Er werd een scheidingswand aangebracht, waardoor dit 

lokaal werd opgesplitst in meerdere delen, waardoor meer activiteiten tegelijkertijd 

kunnen plaatsvinden. De realisatie hiervan is mede mogelijk gemaakt door een 

prachtige financiële bijdrage van het Steunfonds Rinévé uit Hulsberg, waarvoor 

hartelijk dank. 

LOTUS HOME 

Het tehuis voor gehandicapte meisjes en vrouwen in Welyvitya (Lotus Home) is sinds 

vorig jaar volledig in handen van het Gouvernement, d.w.z. de begeleiding van de 

dames wordt verzorgd door begeleiders die aangesteld 

zijn door de regering. Dat beperkt zich echter slechts tot 

de dagelijkse opvang en activiteiten. Voor wat betreft de 

voeding blijven ook zij afhankelijk van z.g. “Dana” en dat 

is er nu nauwelijks. Daarom hebben wij, d.w.z. de 

reisgroep november 2019, Lotus Home extra gedoneerd 

zodat ze voorlopig voor een maand of twee over 

voldoende voedsel beschikken. 
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DIVERSEN 

In de afgelopen weken ontvingen wij diverse individuele verzoeken 

vanuit Sri Lanka van mensen die geen werk hebben en dus geen 

inkomen genieten om financiële hulp bij het kopen van de dagelijkse 

voeding. We kunnen helaas niet iedereen helpen, maar we hebben 

toch een paar gezinnen kunnen helpen. Ook de vader van een gezin 

van 3 kinderen financieel geholpen door het betalen van een 

oogoperatie en de kosten van de medicijnen.  

Een triest bericht bereikte ons op 7 februari 2020. Op die datum 

overleed onze grote Sri Lanka-vriend Wiel Bongaarts uit Meerssen. 

Wiel had na het overlijden van zijn echtgenote, zes jaar geleden, zijn 

hart verpand aan de arme mensen in Sri Lanka. Maar liefst vier maal 

reisde mee naar onze projecten om daar, in het land waar hij in 1945 

als marinier 9 maanden verbleef, zijn beste beentje voor te zetten voor 

minder bedeelden in dit derdewereldland. Een welgemeend dank je 

wel en dat hij moge ruste in vrede is hier zeker op zijn plaats. 

Overigens wenste Wiel bij zijn uitvaart geen bloemen of kaarten, maar 

geld ten behoeve een donatie voor voedsel voor de vrouwen van Lotus Home. 

GIFTEN EN DONATIES 

In de afgelopen periode ontvingen wij weer diverse giften en donaties. Naast de mooie 

bijdrage van de stichting Rinévé kregen we nog een bedrag van € 1.500,00 van een 

gulle gever. Dank ook aan de heer Hub Reijnders uit Ubachsberg die al geruime tijd 

gratis vaasjes en potjes beschildert en de opbrengst daarvan schenkt aan onze 

projecten in Sri Lanka. Dank ook aan hen die ons maandelijks met een vast bedrag 

ondersteunen, waardoor wij niet alleen de vaste kosten van het Senior Home kunnen 

betalen, maar ook in deze moeilijke tijd wat extra’s kunnen doen voor hen die het nog 

zwaarder hebben dan wij. 

MARKTEN, VERKOOP JAM 

Een van de gevolgen van het corana-virus is dat er voorlopig geen markten meer zijn 

en dat we daardoor onze eigen producten op andere wijze aan de man moeten 

brengen. Deze producten, de eigen gemaakte 

ambachtelijke jam, de Sri Lankaanse kruiden en 

thee zijn in prima voorraad aanwezig bij onze 

secretaris. Vooral de jam is de afgelopen weken 

uitgebreid met enkele nieuwe soorten, zoals bv. 

kruisbessen, ananas en blauwe bessen, naast 

aardbeien, bramen, mango, sinaasappel, 

frambozen en kweeperengelei. Bestellen kan 

via jo.knubben@gmail.com of 06-55515499.  

mailto:jo.knubben@gmail.com
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TENSLOTTE 

 

 

 

Namens alle bewoners 

van het Senior Home, de 

dames van Lotus Home 

en de kinderen van de 

Akkaravissa Junior 

School hartelijk dank 

voor uw ondersteuning! 

 

Het Bestuur 

Stichting 

Senehasa 

  IBAN NL 68 ABNA 054.41.54.592  

t.n.v. Stichting Senehasa  

  te Valkenburg a/d Geul. 

 


