
JAARVERSLAG 2013 STICHTING SENEHASA 

Ook het jaar 2013 werd weer een jaar vol met activiteiten. Zo was het jaar net begonnen of het bestuur had 
besloten mee te doen in de activiteit Rob’s Educational Farm. Het is een nieuw project dat jongeren een 
mogelijkheid biedt om opgeleid te worden in het verbouwen van allerlei gewassen (groenten, fruit, thee). 
Ook komt er een kippenren met ca. 50 kippen. De opbrengsten komen ten goede aan de  bewoners van de 
instellingen die onder verantwoordelijkheid van de monnik Gunarathana vallen. Dus ook ons Senehasa 
Senior Home. Deze opbrengsten drukken de exploitatielasten van het Senior Home. Bovendien is de afspraak 
gemaakt dat het surplus aan producten die de grond zal opleveren op de lokale markt wordt verkocht en dat 
de opbrengst ten goede komt aan de exploitatie van het Senior Home. Rob’s Educational Farm is één van de 
initiatieven van het plaatselijk management dat gericht is op een zelfstandige exploitatie van Senehasa vanaf 
2016. Verschillende stichtingen werken samen: van der Looij Foundation uit Mechelen, stichting Senehasa 
uit Valkenburg en de scholengemeenschap Porta Mosana uit Maastricht 
 
Op zaterdag 23 maart in restaurant Bonhomme te Maastricht en een week later op 30 maart 2013 in hotel 
restaurant Monopole te Valkenburg organiseerden wij een tweetal sponsordiners voor onze donateurs en 
andere betrokkenen. Als speciale gasten waren in Valkenburg aanwezig: de Sri Lankaanse Ambassadeur in 
Nederland de heer Buddhy Athauda, onze supervisor van het Senior Home, de monnik Banagala Gunaratha-
na en locoburgemeester Bert Dauven. In Maastricht werd een typisch muzikale Maastrichtse avond gevierd 
met optredens van twee rasechte Maastrichtenaren, Huub Adriaens en Frans Theunisz . Beide diners waren 
een groot succes vooral ook dankzij de vele sponsoren van deze avonden. In totaal was de netto-opbrengst 
van beide diners € 6.000,00. 
 
Ons bestuur bestond tot nog toe uit 8 bestuursleden. Enkelen van hen hadden reeds maanden geleden aan-
gegeven te willen stoppen als bestuurslid, maar wel als steunend lid verder te willen. Drukke werkzaamhe-
den, maar ook de gezondheidsproblemen waren hiervan de oorzaak. Het resterende bestuur, bestaande uit 
de leden: Paul Block, Ton Kleinjans (voorzitter), Jo Knubben (vice-voorzitter en activiteitencoördinator) en Jo 
Wouters (penningmeester) kregen inmiddels ondersteuning van 3 nieuwe leden, Armand Harings (secretaris) 
uit Schimmert, Ivo Benders uit Valkenburg en Miriam Caelen-Jongen uit Wijlre. 
 
In april bezochten onze bestuursleden Jo Knubben en Jo Wouters het Senior Home. Met hun mee reisden 
een zestal gasten, te weten: pater Gerard van den Beuken OMI, Nell van der Aart, Ivo Benders, Armand 
Harings, Max Quaedvlieg en Jef Wessels( allemaal uiteraard op eigen kosten). Eerst werd een korte rondreis 
door het schitterende eiland Sri Lanka gemaakt, om op die wijze iets van de sfeer, de cultuur en de historie 
te proeven en om kennis te maken met de mensen van het land. Vooral dat laatste heeft diepe indruk 
gemaakt. Talrijke hartelijke mensen werden ontmoet, waarvan velen ogenschijnlijk in een uitzichtloze 
situatie leven. Daarna ging de vriendengroep naar Baddegama naar het Senehasa Senior Home Hospital, 
waar ze een hele week verbleven. Wat ze daar zagen was en is een paradijsje op aarde voor de kansarme 
ouderen in Sri Lanka.  Tijdens het bezoek heeft deze vriendengroep onder supervisie van Ivo Benders een 
prachtige wandschildering aangebracht op het hoofdgebouw van het Senior Home. Bovendien,  dankzij een 
financiële gift vanuit Hulsberg, waar pater van den Beuken ruim 13 jaar pastoor is geweest, werden de 
bewoners van het Senior Home getrakteerd op een middagje uit op het strand en aansluitend een heerlijk 
dinerbuffet: een uitje wat de bewoners van het zorgcentrum maar zelden of nooit meemaken.  
 
En of het zo zijn moest, er melden zich 2 vrijwilligers aan om voor een periode van 3 maanden iets te 
betekenen voor het Senehasaproject. Jef Wessels uit Valkenburg en zijn zwager Max Quaedvlieg uit Buren 
reisden begin april mee met de Senehasa vriendengroep en zij werden de stuwende krachten bij de 
voorbereidende werkzaamheden van Robs Educational Farm.  Mede dankzij hun inzet en arbeid werd Rob’s 
Edfucational Farm voorzien van een stevige dieren werende omheining, is er een waterput geplaatst, een 
huisje voor de arbeiders, toilet aangelegd, een opslagruimte voor de materialen en is een start gemaakt met 
het respectievelijk egaliseren en ophogen van de diverse percelen. Daarnaast verrichtten beiden hand en 
spandiensten bij het opknappen c.q. herstellen van mankementen in het Senior Home.  
 
Ons bestuurslid Paul Block heeft in het kader van het brillenproject ook weer veel mensen kunnen helpen. 
Het aantal mensen dat hem weet te vinden zodra hij een voet in Baddegama zet, is overweldigend. En 
tegelijkertijd is het schokkend om te zien hoeveel mensen in feite nog verstoken blijven van goede 
“oogzorg”. Veel mensen hebben klachten als gevolg van een niet uitgebalanceerde voeding. Weliswaar hoeft 



in Sri Lanka niemand van de honger om te komen. Dat wil niet zeggen dat de voedingstoestand van de 
mensen goed te noemen is. Eenzijdige voeding leidt er toe dat ook jonge mensen al met blindheid te maken 
krijgen. Aandacht voor voeding en het geven van voorlichting is een must. De komende maanden gaan we 
kijken of wij als Senehasa daar een rol in kunnen spelen.  
 
Slecht nieuws was er vanuit de plaats Ampegama/Baddegama. In de ochtend van 3 juni werden we opge-
schrikt door het bericht van een uitslaande brand in het Sambodhi Womans Disabled House ter plaatse. 
Momenteel zijn er 38 lichamelijk en geestelijk gehandicapte dames tussen de 35 en 65 jaar in gehuisvest. 
Ook dit huis staat onder supervisie van de ons welbekende monnik Banagala Gunarathana Thero. Onlangs 
werd het huis door de Vebego Foundation opgeknapt. In december jl. werd het nog met de nodige cere-
monie heropend. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, maar wel veel materiële schade. Die wordt ge-
schat op zeker € 25.000,00. Hopelijk worden snel de middelen gevonden om deze arme stakkers te helpen 
om weer snel een goede huisvesting te hebben.  
 
Op 24 juli jl. bezochten 2 van onze bestuursleden, Jo Knubben en Jo Wouters, op uitnodiging van de ambas-
sadeur van Sri Lanka in Nederland (Excellency Mr. Buddhi K. Athauda) de ambassade in Den Haag. Dit naar 
aanleiding van het bezoek van de Minister van Buitenlandse Zaken van Sri Lanka, Hon. Prof. G.L. Peiris, M.P. 
Een grote eer voor onze stichting. Zeker als je weet dat er verder uitsluitend veel ambassadeurs van allerlei 
landen van over de hele wereld en een 10-tal directeuren/managers van grote Nederlandse Concerns waren 
uitgenodigd. En het mooie was dat onze stichting behoorlijke aandacht kreeg van zowel de Minister van 
Buitenlandse Zaken als van de overige gasten. 
 
In augustus hadden we weer bezoek uit Sri Lanka. Deze keer was de Sri Lankaanse monnik, Rev Dammala 
Piyananda Tero, op bezoek. Hij is principal (het hoofd) van de door de van der Looij ondersteunde school in 
Baddegama, waar wij nauw mee samenwerken. Voor het eerst verbleef deze monnik buiten de eigen lands- 
grenzen. Hij bezocht hier diverse scholen, zorghuizen en kennissen in Nederland, waardoor hij zijn blikveld 
en het onderlinge begrip voor elkaars gebruiken en cultuur beter leerde begrijpen.  
 
In november  werd onze nieuwe website gepresenteerd. met dank aan ons nieuwe bestuurslid Ivo Benders. 
Vele vrije uren heeft hij besteedt aan het vernieuwen hiervan. Ivo, een professioneel graficus, heeft de web-
site (www.senehasa.nl) een totaal nieuw aanzicht gegeven en ook onze folder werd op soortgelijke wijze 
vervangen door een nieuwe.  
 
Op 10 november maakten wij ook deel uit van de particuliere initiatieven die zich in de Polfermolen in Val-
kenburg als lid van het Platform Wereldburgerschap presenteerden aan de gemeenschap Valkenburg. Dat 
werd een fantastische dag voor iedereen die zich inzet voor de millenniumdoelen in de wereld.  
 
Een grote verrassing was ook dat Sri Lanka bestuurslid Jo Wouters heeft gevraagd om het eiland hier te ver-
tegenwoordigen als honorair consul. Een erefunctie, die hij kreeg aangeboden voor het vele goede werk dat 
hij en zijn medebestuursleden in voorbij gaande jaren heeft verricht voor de fantastische mensen van het 
prachtige land Sri Lanka. Dankbaar en met veel plezier wil hij deze functie aannemen en zal hij nog meer zijn 
uiterste best doen voor de kansarmen in Sri Lanka en proberen samen met de andere bestuursleden Neder-
land enthousiast te maken voor Sri Lanka en zijn bevolking. 
 
Voor het eerst ook organiseerden wij met veel plezier een eigen Goede Doelen/Fairtrade/Streekmarkt en 
wel op 15 september 2013 in het plaatsje Holset. Een succesvolle markt, waar we weer veel mensen en-
thousiast hebben kunnen maken voor onze projecten in Sri Lanka. Met dank aan de herberg Oud-Holset. 
  
Het hele jaar door hielden wij, met veel inzet, allerlei acties om de benodigde geldmiddelen bij elkaar te 
vergaren. Zo stonden wij op vele markten om de door ons zelf meegebrachte Sri Lankaanse artikelen (krui-
den, specerijen, houten olifanten, boeddhabeeldjes, kettingen, hangertjes, tasjes etc. ) en onze eigen ge-
maakte 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 2014 op onze 
donateurs te kunnen rekenen op weg naar zelfsupporting medio 2016. 
 
Jo Knubben. 


