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In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van onze projecten in en rond 

de plaats Baddegama in Sri Lanka. 

WATERSNOOD IN SRI LANKA/SENIOR HOME/ROB’S EDUCATIONAL FARM 

 

In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij over 

de watersnood die op 26 mei jl. plaatsvond 

in het zuiden van Sri Lanka. Toen konden 

wij nog niet aangeven welke schade er was 

aangericht. Helaas is duidelijk geworden dat 

ook onze projecten niet verschoond zijn 

gebleven. Gelukkig geen persoonlijke 

slachtoffers en de 32 bewoners van het 

Senior Home hadden voornamelijk te 

maken met wateroverlast. Maar Rob’s 

Educational Farm kreeg het zwaarder te 

verduren. De totale tuin werd overspoeld met water en modder en alle gewassen 

werden vernield. Dat betekent dat alles opnieuw moet worden aangeplant. Het 

gebouw bleef gelukkig intact op wat verfwerk na. Ook bij het Senior Home is 

herstelwerk wenselijk d.w.z. dat daar waar nog geen omheining was aangebracht dit 

nu ook hoogstnoodzakelijk is geworden o.a. ook in verband met de veiligheid. Beide 

zaken houden in dat extra geld nodig is voor het herstel en dat de weg naar 

selfsupporting de nodige vertraging oploopt. De geraamde kosten van het totale 

herstel bedragen ca. € 7.500,00. We hebben direct al een bedrag van € 1.000,00 

overgemaakt naar Sri Lanka om de eerste kosten te kunnen dragen en kijken samen 

hoe we verder kunnen helpen. 

 

LOTUS HOME 

 

Uit de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen opmaken dat we, 

met name de reisgroep van 2017, ondersteuning leveren bij een 

ander project van de monnik Gunarathana en onze manager 

Shantha Annasiwatte, namelijk het huis voor gehandicapte 

meisjes in de plaats Welivitya, het z.g. Lotus Home. Met 
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medewerking van het 

VMBO te Maastricht o.l.v. 

mevrouw Tiny Maas werd 

daar begin dit jaar een begin 

gemaakt met het bouwen 

van een animatielokaal voor 

de meisjes. Bij ons bezoek 

waren er slechts de funda-

menten en de buitenmuren 

te zien, nu zit het dak erop en zal voltooiing 

binnen afzienbare tijd plaatsvinden. Gelukkig hebben ze in de persoon van de 

Japanse mevrouw Chiyako Kaji (die meerdere malen per jaar naar Sri Lanka gaat) 

weer iemand gevonden die vanaf 15 augustus jl. bereid is gevonden de totale 

administratie en financiën voor dit project te gaan coördineren. 

 

LEZINGEN/MARKTEN/VERKOPEN 

In de afgelopen maanden gaf onze 

secretaris weer een aantal lezingen. Zo 

bezocht hij de huiskamers van de 

gemeente Valkenburg a/d Geul. Op 29 mei 

in Sibbe, op 13 juni in Schin op Geul en op 

9 augustus in Broekhem. Op 22 juni werd 

daarnaast een Senehasamiddag/avond ge-

organiseerd in zorgcentrum Oosterbeemd. 

Tijdens al die bezoeken werd een presen-

tatie gegeven over de werkvakantie van Jo 

die hij samen met 6 anderen in april/mei van 

dit jaar maakte. Op al deze dagen werden 

ook Sri-Lanka-artikelen, de eigengemaakte jam verkocht en een tombola gehouden. 

Daardoor haalden we het mooie bedrag  van € 600,00 op! Tevens ontvingen wij als lid 

van het platform Wereldburgerschap voor deze lezingen een mooie bijdrage van           

€ 300,00 vanwege het uitdragen van de doelstellingen van het platform in de 

gemeente Valkenburg a/d Geul. 

Op zondag 16 juli waren wij met een marktkraam present op de St. Rosamarkt te 

Sibbe. Daar verkochten we eigen gemaakte jam en Sri-Lankaanse kruiden voor een 

totaalbedrag van maar liefst € 306,00. 

Ook gaf Jo een lezing in het nieuwe gemeentehuis in Landgraaf voor een groep van 

ruim 60 geïnteresseerden op woensdag 16 augustus j.l. Dit bracht het mooie bedrag 

op van € 245,00. 
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Vanaf 4 september tot en met 18 september kregen we een 

aanbod van de Albert Heijnvestiging te Valkenburg aan de 

Geul om de Senehasa-jam voor een korte periode te koop 

aan te bieden in hun winkel. Een bijzonder mooie geste, die 

we erg waarderen. De opbrengst (€ 240,00) is geheel 

bestemd voor de bewoners van het Senior Home in 

Baddegama. 

Wegens diverse omstandigheden van onze zijde, maar ook 

van de kant van de herberg Oud Holset, hebben wij dit jaar 

moeten afzien van het organiseren van onze eigen markt, 

de z.g. Goede/Doelen/Fairtrade/Streekmarkt in Holset. 

Wellicht dat we volgend jaar hier of op een andere manier 

weer aandacht aan zullen besteden. 

Voor de rest van het jaar staan er nog twee activiteiten op 

het programma. Op zondag 29 oktober staan we in het Gemeenschapshuis in 

Hulsberg op de culinaire markt Preuf Hulsberg. En op 23 november houden we een 

preuverie van jam in zorgcentrum Oosterbeemd. 

VREDESVLAM 

Als lid van het platform Wereldburgerschap zijn wij ook nauw betrokken 

bij het realiseren van een Vredesvlam in Valkenburg. Het realiseren van 

een plekje in de gemeente Valkenburg a/d Geul om even stil te staan bij 

Vrede. In dit kader werden er in de internationale week van de Vrede van 

zondag 17 september t/m zondag 24 september allerlei activiteiten 

gehouden die te maken hebben met Vrede, Verdraagzaamheid, Vrijheid 

en Veiligheid. 

DONATIES   

Naast de inkomsten van lezingen en markten, ontvingen wij van een drietal donateurs 

elk € 100,00 en een bedrag van € 365,00 wegens adoptie van een van de bewoners 

van het Senior Home. Het adopteren van een bewoner kost € 1,00 per dag. En bij het 

periodiek adopteren (minstens 5 jaar) is het gehele bedrag (zonder drempel) fiscaal 

aftrekbaar. We hebben reeds 12 donateurs die een bewoner hebben geadopteerd. 

Onlangs kregen we een mooi bericht van de gemeente Valkenburg a/d Geul. Alle 

leden van de personeelsvereniging die dit jaar afzien van de jaarlijkse Kerstattentie 

krijgen de keuze om een donatie te doen t.b.v. de kansarme ouderen van Sri Lanka, 

dus voor onze stichting Senehasa.  
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Minder plezierig nieuws was het overlijden van één van onze vaste 

donateurs, Nell van der Aart, huisgenoot van pater Gerard van den 

Beuken. Zij overleed na een langdurige ziekte op 3 oktober. Nell 

bezocht in het verleden ook het Senior Home in Baddegama. Dat 

zij haar hart open had staan voor de kansarmen in Sri Lanka, bleek 

zelfs bij haar afscheid. Ze vroeg aan iedereen om in plaats van 

bloemen een donatie te doen voor een tweetal projecten in Sri 

Lanka, namelijk het St.Vincent’s Home te Maggone en het Senior 

Home in Baddegama. Dit leverde het prachtige bedrag op van                       

€ 2.220,00, dat gelijk verdeeld zal worden over beide projecten. 

TENSLOTTE 

Ondanks het feit dat we veel donaties hebben ontvangen, zijn we nog niet klaar. In de 

eerste plaats zullen we trachten zo snel mogelijk financiële ondersteuning te bieden 

bij de herstelwerkzaamheden. Verder willen we ondanks de opgelopen vertraging hard 

blijven werken aan de weg naar selfsupporting.  

HELP ONS DAARBIJ HELPEN 
U kunt ons ondersteunen door het kopen van zelfgemaakte 

jam of Sri Lanka-artikelen, maar vooral door een financiële 

bijdrage. Omdat de stichting een ANBI-status 

kent zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. 

  

Overmaken van uw gift kan op rekeningnum-

mer: IBAN: NL 68 ABNA 054 41 54 592 ten name van de stichting 

Senehasa te Valkenburg a/d Geul. 

 

Wij garanderen dat uw gift voor de volle 100% ten goede komt aan het project. Het 

bestuur ziet daar persoonlijk op toe. Wij gaan regelmatig op eigen kosten persoonlijk 

ogenschouw nemen. 
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