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Senior Home 
 
In het afgelopen jaar liep het aantal bewoners van het Senior Home terug van 36 
naar 31. Enerzijds vanwege het overlijden van 3-tal bewoners, enkele overplaatsin-

gen en anderzijds vanwege 
de kosten. We leven nu een-
maal in een tijd waarbij het 
moeilijker is om de benodigde 
geldmiddelen bij elkaar te 
krijgen. Ook de onderhouds-
kosten van het Senior Home 
stegen afgelopen jaar aan-
zienlijk vanwege veel verf-
werk, 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 bewoners 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 ophogen naar 40. Onze missie is het Senior 
Home te Baddegama in de loop van de tijd uit te laten groeien tot een 
zelfvoorzienend centrum voor de (ouderen) zorg. 
 
Markten en donaties 
 
Op 21 september jl. hadden wij onze eigen Goede Doelen/Fairtrade/Streekmarkt in 
Holset. Het werd weer een groot succes. Niet alleen vanwege de opbrengst  
(€ 1.095,00), maar zeker ook door de saamhorigheid met andere Goede Doelen en 
de gezellige sfeer door de diverse optredens van 
zangers en artiesten. Verder gaf Jo weer een 
lezing over ons project bij Zij-Actiefgroep Meers-
sen (Opbrengst € 294,00) en voor de Orchi-
deeënclub te Schimmert (€ 206,00). 
Op 9 november maakten wij, als lid van het plat-
form Wereldburgerschap Valkenburg a/d Geul, 
ook deel uit van het Festival Mondial  2014 in de 
Polfermolen te Valkenburg a/d Geul. We deden 
actief mee aan de organisatie van het festival en 
stonden er zowaar met 2 kramen (opbrengst € 473,00). Van het platform Wereldbur-
gerschap ontvingen wij de jaarlijkse subsidie van € 335,00. Op 19 november wede-
rom een lezing, nu voor het Vrouwen Gilde te Kerkrade (opbrengst € 234,00). 
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Bezoek aan het Senior Home  
 
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 

(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 Montessori- 

 
school van de van der Looij Foundation uit Mechelen, Rob’s Educational Garden van 
eveneens van der Looij en de Porta-Mosanaschool uit Maastricht en het Sambodhi 
House voor disabled women in Baddegama.  
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Als laatste bezochten we in de plaats Maggone een tehuis voor moeilijk opvoedbare 
kinderen. Dit geweldig indrukwekkende complex wordt geleid door paters Oblaten uit 
Sri Lanka, collega’s van de met ons meereizende pater G. van den Beuken (hoofd 
van de Oblaten in Nederland en België). Al deze bezoeken vormden tesamen de 
vele hoogtepunten van deze reis. Geweldig om te zien wat vanuit Zuid-Limburg door 
diverse partijen bereikt is en nog steeds loopt.  
 
Bestuurswijzigingen  
  
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 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 zullen de taken 
binnen het bestuur worden herverdeeld. 
 
Dank je wel! 
 
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 ont-
vingen wij diverse bijdragen van onze vaste donateurs, waarvoor wij hartelijk dank-
zeggen en waardoor we nog steeds aan onze morele verplichting richting de kans-
arme ouderen in Sri Lanka kunnen voldoen. Wij hopen ook op dezelfde wijze in 2015 
op onze donateurs te kunnen rekenen. 
 
De bewoners van het Senior Home Hospital te Baddegama zijn u zeer dankbaar! 
 

 
 
Tot slot 
 

Wensen wij u en al uw dierbaren fijne kerst-
dagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar. 
 


