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          MAART 2016  
  

   
SRI-LANKAREIS 2016 

 
Onze secretaris Jo Knubben gaat van 20 mei tot 5 
juni 2016 weer naar Sri-Lanka met een vijftal 
speciale gasten. Evenals voorgaande jaren worden 
gasten de mogelijkheid geboden om twee weken 
mee te reizen naar Sri Lanka. D.w.z. gedurende 
een dag of vijf, met een eigen bus, gezamenlijk 
een rondreis maken langs de belangrijkste plekjes 
van Sri-Lanka ter kennismaking met het land en de 
bevolking. Uiteraard alles op eigen kosten. De 
overige negen dagen worden doorgebracht in een hotel in de nabijheid van het 

Senior Home Hospital te Baddegama of in het 
gastenverblijf van het Senior Home Hospital 
zelf. In deze week worden activiteiten onder-
nomen voor en met de bewoners van het 
Senior Home en bezoeken afgelegd aan 
diverse andere projecten, zoals de van der 
Looij nurseryschool, Lotus Home, het Sambo-
dhihuis en Rob’s Educational Garden.  
Om de bewoners eens bijzonder te kunnen 

verwennen zou het geweldig zijn als we van 

onze donateurs een extra kleine bijdrage hier-

voor zouden mogen ontvangen. Wij, maar zeker ook de bewoners zullen u hiervoor 

erg dankbaar zijn.  

STAND VAN ZAKEN SENIOR HOME 
 

Onlangs zijn er 3 bewoners 

overleden en is het bewo-

nersaantal gedaald naar 

27. De   manager Shantha 

Annasiwatte is samen met 

de monnik Gunarathana 

druk  doende om via de wachtlijst en het indicatie-

proces nieuwe bewoners te werven voor het Senior 

Home. Het Home zelf ligt er schitterend bij met zijn overvloedige theeplantage, zijn 
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prachtige tempeltje, vele aparte zitjes, kruidentuin en diverse fruitbomen. Dankzij de 

toename van de adopties kunnen we nu weer meer mensen opnemen in het Senior 

Home.  

 

HET BRILLENPROJECT 

 

Eén van de meest aansprekende ”eerstelijnsactiviteiten” was het brillenproject. Via 

onze stichting werden jaarlijks enkele honderden brillen verzameld en die werden op 

maat gemaakt door Paul Block Optiek uit Eijsden. Ter plaatse werden door Paul zelf 

oogmetingen verricht en de brillen op maat 

uitgedeeld, nu al ruim 4000 in totaal. Paul is in 

2015, samen met enkele medewerkers, voor de 

laatste keer naar Sri Lanka gereisd en heeft 

daarmee zijn project in Sri Lanka voorlopig 

afgerond. Met dank aan Paul Block Optiek die 

veel arme mensen in Sri Lanka heeft kunnen 

helpen, kijken we met veel dankbaarheid terug op 

dit bijzondere aansprekende project. Voorlopig 

zullen wij dan ook geen brillen meer inzamelen 

voor Sri Lanka. 

 

ROB’S EDUCATIONAL GARDEN 

In januari 2016 verbleef Tiny Maas 
met een 15-tal leerlingen van de Por-
ta Mosana School uit Maastricht in 
Sri Lanka en zij zetten zich zowel fi-
nancieel als daadwerkelijk ter plekke 
in voor het verder ontwikkelen van 
de functies van Rob’s Educational 
Garden. O.a. door het ingraven en 
plaatsen van een septische tank en 
het aanleggen van een z.g. Green-
house, voor het kweken van jonge 
plantjes. Ook werd gewerkt in en 
rond het boerderijtje dat op Rob’s 

Garden staat. Langzaam maar zeker komt REF in het stadium dat gestart kan 
worden met de eigenlijke taken. Namelijk het 
geven van land- en tuinbouwonderwijs voor 
jonge Sri-Lankaanse scholieren en het 
beplanten van de farm met gewassen zoals 
bananen, mango, peper, thee, kokosnoot, 
kaneel, fruit en groenten, zodat we over een 
paar jaar een flinke oogstopbrengst hebben. 
Deze oogst wordt zowel gebruikt als voedsel-
aanbod voor de bewoners van het Senior 
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Home als voor het aanbieden op de lokale markten, terwijl de verkoop op de lokale 
markt ook dienst doet als revenue voor de zorgkosten van het Senior Home. 

 

GOEDE VOORNEMENS 

 

Goede voornemens verwijzen naar de dro-
men van eenieder die van een mooier en 
beter leven droomt. Dat geldt natuurlijk ook 
voor mensen die het slechter hebben ge-
troffen dan ons en die elke dag moeten 
vechten om in hun levensonderhoud te kun-
nen voorzien. Ook zij hebben voornemens, 
maar zijn afhankelijk van hulp van anderen. 
Misschien dat één van onze goede voorne-
mens daarin een steentje kan bijdragen. De 

bewoners van het Senior Home Hospital te Baddegama zijn bijna allen mensen zon-
der inkomen en zonder opvang in eigen familie. Samen met het plaatselijk manage-
ment zorgen wij voor de huisvesting en voeding van deze kansarme ouderen in het 
zuiden van Sri Lanka. U zou ons daarbij kunnen helpen door het adopteren van een 
bewoner. 
 

ADOPTIEPLAN SENEHASA 

 

De stichting Senehasa ondersteunt met financiële Middelen het Senior Home in 
Baddegama in Sri Lanka. In deze brief vertellen wij u hier meer over, onder andere 
over de mogelijkheid om een persoonlijke financiële bijdrage te leveren in de 
huisvesting en verzorging van de aldaar gehuisveste ouderen.   
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Wat verstaan wij hieronder?  

Wij beschikken over informatie van 
de individuele bewoners die in het 
Senior Home verblijven. Wat wij 
graag stimuleren is dat u één van 
die ouderen financieel adopteert 
door periodiek (maandelijks) een 
bedrag over te boeken. U kunt dit 
individueel doen, maar u kunt ook 
als gezin, familie, collega’s, club, 
et cetera met elkaar een bewoner 
adopteren. Uiteraard kunt u als u 
dat wilt op bezoek gaan in Sri 
Lanka. Wij helpen u graag aan 
informatie en kunnen u daarbij 
adviseren.  

 

Wij vragen € 1,00  per dag. Voor dat bedrag ontvangt betrokkene dagelijkse 
verzorging in het Senior Home. Vindt u het bedrag te hoog, dan bestaat de 
mogelijkheid om een andere vorm van ondersteuning te kiezen, bijvoorbeeld door 
een éénmalige donatie. Het is goed om te weten dat al het geld ten goede komt aan 
de bewoners. De stichting Senehasa werkt uitsluitend met vrijwilligers en kent een 
ANBI-status. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website 
www.senehasa.nl. 

Wij hopen dat wij uw warme belangstelling voor ons project hebben gewekt en zien 
uw bijdrage graag tegemoet. In dit verband verwijzen wij u naar de nieuwe richtlijnen 
van de belastingdienst met betrekking tot het doen van giften, waardoor het doen van 
o.a. periodieke giften fiscaal aantrekkelijk kan zijn. 

 

GIFT AAN STICHTING SENEHASA ZONDER DREMPEL AFTREKBAAR IN UW 

BELASTINGAANGIFTE!!! 

 

Zoals wij reeds in onze Nieuwsbrief No.18 schreven onderscheid de belastingdienst 

gewone giften en periodieke giften. 

 

Gewone giften zijn aftrekbaar, mits het totaal van de giften 

(b.v. giften aan Senehasa, kerkbijdrage of aan andere ANBI-

erkende doelen) hoger is dan 1% van uw gezamenlijke 

inkomen en meer dan € 60,00 bedraagt. Alleen het bedrag 

boven deze drempel is aftrekbaar. In de praktijk is het 

inkomen vaak te hoog om de gift in aftrek te kunnen brengen. 

 

Periodieke giften: hierbij is het mogelijk om uw bijdrage aan stichting Senehasa 

volledig af te trekken, indien u deze in een overeenkomst vastlegt. In die overeen-

http://www.senehasa.nl/
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komst wordt bepaald dat u gedurende (minimaal) 5 jaar tenminste 1x per jaar een 

vast bedrag aan de stichting schenkt. Bij tussentijds overlijden, werkeloosheid of 

arbeidsongeschiktheid eindigt deze verplichting. 

Dezelfde gift levert u nu belastingvoordeel op, waardoor u netto minder kwijt bent. 

Een dergelijke gift kan vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst tussen 

de schenker en onze stichting. Een hiervoor door de belastingdienst beschikbaar 

gesteld formulier kunnen wij voor u downloaden en samen met u invullen. 

Tussenkomst van een notaris is niet meer noodzakelijk.    

Dat geldt dus ook voor het adopteren van een van de bewoners van het Senior 

Home, door periodiek (maandelijks of 1x per jaar) een bedrag over te boeken. Wij 

vragen € 1,00 per dag, maar het staat u vrij om een ander bedrag te schenken.  

 

Voorbeeld    Gewone gift   Periodieke gift 

Uw inkomen**   € 35.000,00   € 35.000,00 

Drempel    -       350,00            n.v.t. 

Uw gift  

t.b.v. Senehasa   -       365,00   -       365,00 

Belastingvoordeel (40%)  -           0,00   -       146,00 

 

Wilt u een donatie doen aan onze stichting via een periodieke gift? 

Neem dan contact op met onze secretaris van de stichting Senehasa, de heer Jo 

Knubben, telefonisch te bereiken op het mobiele nummer 06-55515499. Alvast 

bedankt namens de mensen van het Senior Home.  

 

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

Ton Kleinjans, voorzitter      Miriam Caelen-Jongen, bestuurslid   

Jo Knubben, vicevoorzitter en secretaris       Ivo Benders, bestuurslid en website 

Jan Willems, penningmeester    Marion Pieters, notuliste  

   

Het Bestuur dankt iedereen oprecht voor alle steun en 

wenst u allen hele fijne Paasdagen 


