
 

 

 

JAARVERSLAG 2014 STICHTING SENEHASA 

In het afgelopen jaar liep het aantal bewoners van het Senior Home terug van 36 naar 31. Enerzijds vanwege het over-
lijden van 3-tal bewoners, enkele overplaatsingen en anderzijds vanwege de kosten. We leven nu eenmaal in een tijd 
waarbij het moeilijker is om de benodigde geldmiddelen bij elkaar te krijgen. Ook de onderhoudskosten van het Senior 
Home stegen afgelopen jaar aanzienlijk vanwege veel verfwerk, reparaties aan de daken en het plaatsen van afvoeren en 
een stuk nieuwe omheining. Maar daardoor kunnen we nu wel spreken van een fantastisch onderkomen voor de bewo-
ners van het Senior Home. Mede dankzij enkele grotere sponsorbijdragen en de toename van de adopties (het adopteren 
koste € 1,00 per dag ofwel € 365,00 op jaarbasis) hebben we thans weer de mogelijkheid om te gaan uitbreiden. 
Geleidelijk aan zullen we gezamenlijk het aantal bewoners gaan verhogen naar 40. Onze missie is het Senior Home te 
Baddegama in de loop van 2016-2017 uit te laten groeien tot een zelfstandig zelfvoorzienend centrum voor de (ouderen) 
zorg. 
 
In het eerste kwartaal werden een aantal lezingen georganiseerd. Op 13 januari in de huiskamer te Sibbe, op 14 januari 
in de Holle Eik voor de Zij-Actief Groep, op 20 februari in zorgcentrum Oosterbeemd, op 20 maart voor de Zij-Actief 
Groep Hulsberg, op 21 maart bij de Roteryclub te Venlo en op 26 maart bij het AC te Klimmen. Op 3 en 4 mei namen we 
met onze marktkraam deel aan de Lentefair te Simpelveld. Op 18 april was er een Sri Lankaanse filmploeg met een aantal 
studenten en de Sri Lankaanse ambassadeur naar Valkenburg gekomen in het kader van het jongerencongres “Youth 
2014” in Colombo. Zij maakten een 40-daagse reis om de wereld om dit congres onder de aandacht te brengen van 
jongeren wereldwijd. Valkenburg was de eerste Europese stad die bezocht werd.  
 
De in november 2013 gepresenteerde nieuwe website(www.senehasa.nl) is met dank aan ons bestuurslid Ivo Benders en 
Engels lerares Jacquie Scully uit Sittard uitgebreid met een Engelse versie.  
 
Eén van de meest aansprekende “eerstelijnsactiviteiten’ is het brillenproject van Paul Block Optiek in Eijsden.  
Via onze stichting worden jaarlijks enkele honderden op maat gemaakte brillen verstrekt. Ter plaatse worden door 
“dokter Paul Block” (want zo wordt hij genoemd in het hele zuiden van Sri Lanka) oogmetingen verricht en velen worden 
dan voorzien van een voor hen nieuwe (meestal eerste) bril. Ook maakt hij brillen op maat die hij dan bij een volgend 
bezoek meeneemt naar Sri Lanka. Sedert 2008 hebben inmiddels ruim 3000 mensen een nieuwe bril ontvangen.   
 
Op zondag 1 juni organiseerden wij in en om hotel restaurant Vue/La Caverne een gecombineerde Sponsorwandeling 
/lunch  voor onze donateurs en andere betrokkenen. Met als speciale gasten: de Sri Lankaanse Ambassadeur in Neder-
land de heer Buddhy Athauda, locoburgemeester Bert Dauven en wethouder Remy Meijers. Meer dan 80 geïnteresseer-
den namen hieraan deel in een prachtige ambiënce op een unieke plek in het schitterende Geuldal. Het werd een succes-
volle activiteit met een netto-opbrengst van € 1.500,00. 
 
In de loop van het jaar 2014 hebben er enkele mutaties plaatsgevonden in ons bestuur. Penningmeester Jo Wouters en 
secretaris Armand Harings en bestuurslid Paul Block stopten allemaal om persoonlijke redenen als bestuurslid van de 
stichting Senehasa. Met veel dank voor hun inzet en toewijding blijven allen gelukkig wel nauw betrokken bij het wel en 
wee van het Senior Home Hospital te Baddegama. De taken van hen worden voorlopig waargenomen door Jo Knubben 
en gelukkig hebben we inmiddels ondersteuning gekregen van twee nieuwe bestuursleden, Miriam Caelen-Jongen uit 
Wijlre en Jan Willems uit Hulsberg. Vanaf 1 januari 2015 ziet het bestuur er als volgt uit: 

 
- Ton Kleinjans, voorzitter 
- Jo Knubben, secretaris en activiteitencoördinator 
- Jan Willems, penningmeester 
- Miriam Caelen-Jongen, bestuurslid 
- Ivo Benders, bestuurslid en beheerder website 

 
Voor de derde keer organiseerden wij met veel plezier een eigen Goede Doelen/Fairtrade/Streekmarkt en wel op 21 
september 2014 in het plaatsje Holset. Een succesvolle markt met dank aan de herberg Oud-Holset, die ondanks het 
slechte weer ruim meer opbracht dan voorgaand jaar. 
 
Op 2 september gaf Jo Knubben weer een lezing en wel bij de Orchideeënclub te Schimmert en op 25 september bij de 
Zij-Actiefgroep te Meerssen. Op 19 november wederom een lezing, nu voor het Vrouwen Gilde te Kerkrade. 
 



Op vrijdag 7 november gaf Jo Knubben een 4-tal gastlessen op Stella Maris te Valkenburg a/d Geul.  
 
Op 9 november maakten wij ook weer deel uit van de particuliere initiatieven die zich in de Polfermolen in Valkenburg 
als lid van het Platform Wereldburgerschap presenteerden aan de gemeenschap Valkenburg. Dat werd wederom een 
fantastische dag voor iedereen die zich inzet voor de millenniumdoelen in deze wereld. Vooral de afsluitende peace-walk 
van, naar en in het openluchttheater was zeer indrukwekkend. Samen gaan voor een betere wereld!  
Van 21 november tot 5 december 2014 bezochten de bestuursleden Miriam Caelen-Jongen en Jo Knubben het Senior 
Home. Met hun mee reisden een zestal gasten, te weten: pater Gerard van den Beuken OMI, Neeltje Verheijen uit Echt, 
Margo en Herman Brouwer uit Brunssum, Tiny Loop uit Schweiberg en Wiel Bongaarts uit Meerssen ( allemaal uiteraard 
op eigen kosten). Het werd een schitterende reis. Eerst werd een korte rondreis gemaakt door het schitterende eiland Sri 
Lanka, om op die wijze iets van de sfeer, de cultuur en de historie van het land en de mensen te proeven. Daarna ging 
deze vriendengroep een week naar Baddegama naar het Senior Home om samen met de bewoners een aantal 
workshops te houden. Ook werden de bewoners op kosten van deze groep getrakteerd op een middagje wandelen over 
het strand en aansluitend uitgenodigd om samen te genieten van een dinerbuffet met zang en muziek. Een geweldig uitje 
voor alle bewoners, die dat maar zelden of nooit meemaken.  
 
Ook bezochten wij diverse projecten van collega stichtingen die eveneens vanuit de regio Zuid-Limburg in Sri Lanka de 
mensen ondersteunen, zoals de Montessorischool van de van der Looij Foundation uit Mechelen, Rob’s Educational Gar-
den van eveneens van der Looij en de Porta-Mosanaschool uit Maastricht en het Sambodhi House voor disabled women 
in Baddegama. Al deze bezoeken vormden samen de vele hoogtepunten van deze reis. Geweldig om te zien wat vanuit 
Zuid-Limburg door diverse partijen bereikt wordt.  
 
Het hele jaar door hielden wij, met veel inzet, allerlei acties om de benodigde geldmiddelen bij elkaar te vergaren. Naast 
het geven van vele lezingen, stonden wij op vele markten om de door ons zelf meegebrachte Sri Lankaanse artikelen 
(thee, kruiden, specerijen, houten olifanten, boeddhabeeldjes, kettingen, hangertjes, tasjes etc.) en onze eigen gemaakte 
Senehasajam aan de man te brengen. Daarnaast ontvingen wij diverse bijdragen van onze vaste donateurs, waarvoor wij 
hen hartelijk dankzeggen en waardoor we nog steeds aan onze morele verplichting richting de kansarme ouderen in Sri 
Lanka kunnen voldoen. Wij hopen ook op dezelfde wijze in 2015 op onze donateurs te kunnen rekenen. 
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