
  

JAARVERSLAG 2017 STICHTING SENEHASA  

 

SENIOR HOME 

 

Aan het einde van het jaar is het goed even terug te kijken 

op het afgelopen jaar. Wij doen dat met zeer veel genoegen 
en mogen constateren dat het Senehasa Senior Home er 

nog steeds fantastisch bij ligt. In april/mei ging secretaris Jo 
en 6 meereizende gasten naar het Senior Home om het met 

eigen ogen te kunnen aanschouwen. Daar werden diverse 

workshops gegeven, samen met de in totaal 32 bewoners 
van het Senior Home 

een pelgrimstocht (per 

bus) gemaakt naar de plaats Matara en een uitstapje naar 

het strand in Hikkaduwa, met diner in hotel Ranmal. 

Wederom een geweldige belevenis voor alle bewoners, 
wat alleen mogelijk was dankzij de extra giften van diverse 

sponsoren. Waarvoor nogmaals hartelijk dank! 

 
ROB’S EDUCATIONAL FARM 

 

We waren samen goed op weg richting selfsupporting, doch de 
zware overstromingen in Sri Lanka in de maand mei hebben 

roet in het eten gegooid. Waar elders in het land veel 
slachtoffers vielen, bleven de bewoners van het Senior Home 

gelukkig ongedeerd, maar vooral Rob’s Educational Farm, het 

gezamenlijke project van vd Looij Foundation Mechelen, het 
VMBO te Maastricht en de stichting Senehasa kreeg het zwaar 

te verduren. Veel van de aanwezige gewassen gingen verloren 

en moeten daarom opnieuw 
worden aangeplant.  

Dit betekent nu voor onze stichting helaas de nodige 

vertraging in de afbouw van ons project. Omdat Rob’s 
Educational Farm een herstart moet maken en de oogsten 

langer op zich laten wachten, zal de planning voor wat 
betreft volledige selfsupporting moeten worden bijgesteld 

en zal het Senior Home de steun vanuit Nederland zeker 

nog een paar jaar extra nodig hebben. 



IN MEMORIAM 
 

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 een prachtig bedrag op, dat gelijk verdeeld wordt over beide 

projecten.  
 

VERGADERINGEN, LEZINGEN EN MARKTEN 

 

Het afgelopen jaar kwam het bestuur vijfmaal in vergadering bijeen, 

afwisselend ten huize van een van de bestuursleden. Daarnaast 

verzorgden wij als lid van het platform Wereldburgerschap een 

zevental lezingen over ons project in de gemeente Valkenburg a/d 

Geul en wel: tweemaal in zorgcentrum Oosterbeemd, tweemaal in 

de huiskamers van Broekhem en Sibbe en eenmaal in de huiskamer 

van Schin op Geul. Daarnaast werden nog lezingen gegeven in 

Schimmert, Landgraaf en Simpelveld. 

Ook stonden wij een aantal malen op een 

markt om producten uit Sri Lanka en de eigen zelfgemaakte 

jamsoorten te verkopen voor het Senehasaproject: de St. Rosamarkt, 

Preuf Hölsberg, de wintermarkt in Oosterbeemd, de adventsmarkt in 

Bocholtz en de Kerstmarkt van Obvion in Heerlen. 

 

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.  

Niet alleen in de week van de vrede stonden we stil bij Vrede. 

Zeker ook in de kersttijd paste een moment van bezinning. 

Daarom hebben de leerlingen van diverse basisscholen en 

ook onze ouderen in de bejaardencentra allen met Kerst een 

kerststerretje gekregen. Hierop kon ieder zijn kerstwens 

schrijven en het sterretje ophangen in eigen kerstboom of in 

die van de Sint Nicolaas- en Barbarakerk. Als lid van de 



werkgroep Vredesvlam Valkenburg hebben wij hieraan een bijdrage geleverd door het 

maken van de benodigde 1200 sterretjes. 

DONATIES EN ADOPTIES 
 

In het afgelopen jaar ontvingen wij naast enkele vaste maandelijkse bijdragen 

van donateurs diverse éénmalige giften. O.a. enkele grote giften van het Leo 

Brueren Fonds DOO te Venlo, de Vastenaktie in de gemeente Vlodrop, van het 

bisdom Roermond en van de personeelsvereniging gemeente Valkenburg a/d 

Geul. Daarnaast diverse particuliere giften van € 50,--, € 100,-- en meer.  Verder 

een 9-tal adopties, d.w.z. voor het adopteren van een van de bewoners voor 

elk van € 1,00 per dag.  

 

HARTELIJK DANK! 

 

Uiteraard zeggen wij al deze gulle gevers hartelijk dank, maar natuurlijk ook alle andere 

sponsoren die in het afgelopen jaar ons steunden met een donatie en/of met het afnemen 

van onze Senehasajam, kruiden en/of theeproducten. 

 

 

Het bestuur van de stichting Senehasa ziet er als volgt uit: 

Ton Kleinjans, voorzitter    Secretariaat 

Jo Knubben, vicevoorzitter en secretaris  Spoorlaan 21 

Jan Willems, penningmeester     6301 GB Valkenburg LB 

Miriam Caelen-Jongen, bestuurslid         T +31(0)43 6012021 of +31(0)6 555 15 499 

Ivo Benders, bestuurslid en websitebeheerder      Jo.knubben@gmail.com 

Marion Pieters, bestuurslid               www.senehasa.nl  
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