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NIEUWE VOORZITTER  

Naar aanleiding van het overlijden van onze voorzitter Ton 

Kleinjans begin dit jaar moesten we op zoek naar een nieuwe 

voorzitter. Marion Kleinjans-Pieters, de partner van Ton, verklaar-

de zich bereid de taken van hem voort te zetten. Mede als 

eerbetoon aan Ton. Hoe mooi kan dat zijn! Marion maakte al deel 

uit van het bestuur van onze stichting, als bestuurslid. We heten 

haar van harte welkom als voorzitter en zullen samen met haar het 

mooie project Senehasa Senior Home Sri Lanka voortzetten. 

 

NIEUWE ”AANGEPASTE” FOLDER 

Niet alleen vanwege de nieuwe bestuurssamen-

stelling, maar ook om  de voortgang en de huidige 

situatie van het Senior Home beter weer te geven 

heeft Ivo Benders, onze website-beheerder en 

grafisch ontwerper, een nieuwe aangepaste folder 

ontworpen. De folder verhaalt het begin van ons 

project, de huidige stand van zaken, Rob’s 

Educational Farm en de verdere ontwikkeling ervan. 

Wij zijn op de goede weg naar selfsupporting, maar 

wij zijn nog niet klaar! 

STAND VAN ZAKEN SENIOR HOME 

Zoals wij in de vorige nieuwsbrief vermeldden, is er afgelopen zomer gestart met het 

aanleggen van een afrastering naast de keuken en de totale rechterkant van het 

terrein. Daar is hard aan gewerkt en mede dankzij uw financiële hulp is nu het hele 

complex omringd door een prima afrastering. Nu kunnen er geen beesten, maar ook 

mensen van buitenaf niet zo maar het terrein zo maar betreden. 
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Het aantal bewoners van het Senior Home is in de afgelopen maanden gedaald naar 

26 i.v.m. het overlijden van een viertal seniors. Deze maand zijn er weer 3 nieuwe 

bewoners bijgekomen, zodat er nu weer 29 gehuisvest zijn.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe bewoners zijn: Ranjit Franando, D.M. Bisomanike en G.W. Chalet.  

Wij wensen hen een gezond en prettig verblijf toe in het Senior Home Hospital. 

 

HELP ONS HELPEN 

 

Naast de hulp die we uit Sri Lanka zelf krijgen o.a. door het doen van 

workshops en opbrengsten uit Rob’s Educational Farm, is er ook 

ondersteuning voor ons project door studenten van de Hoge School 

Zuyd. Regelmatig gaan er studenten van deze school voor een 

stageperiode van ca.3 maanden naar Sri Lanka. Zo heeft Lotte 

Lemmens uit Heerlen gedurende haar verblijf in Sri Lanka er voor 

gezorgd dat van elke bewoner van het Senehasa Senior Home een 

medisch dossier is aangelegd. Hierdoor is er een nog beter inzicht in de 

gezondheidstoestand van iedere afzonderlijke bewoner. 
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DONATIE, LEZINGEN, MARKTEN 

De afgelopen maanden van dit jaar ontvingen wij weer een aantal donaties, werden 

lezingen gegeven en stonden wij op markten. 

Op zondag 22 juli waren we met onze 
jamverkoop aanwezig op de St. Rosa-
markt in Sibbe, hetgeen het bedrag van     
€ 216,00 opleverde. Zondag 28 juli 
stonden we met onze marktkraam in de 
Heemtuin van Valkenburg tijdens de z.g. 
vlaaienbak-dag. Netto opbrengst  van 
deze dag was € 267,00. Zondag 12 
augustus kregen we de gelegenheid van 
de stichting Rinévé uit Hulsberg om gratis 
deel te nemen aan de St. Rochusmarkt. 

We kregen een drietal stands gratis (wij moesten ze bemannen/bevrouwen) en het 
verkoopmateriaal kregen we van rector Schmeits die zijn huis had verlaten en 
opgenomen werd in het zusterklooster te Hulsberg. Ook een andere stichting Kabul 
uit Heerlen kreeg hetzelfde aanbod. Samen verkochten we die dag voor een bedrag 
van € 1569,00, waarvan beide stichtingen ieder de helft zouden krijgen. De stichting 
Rinévé vulde dit bedrag aan met een extraatje en zodoende ontvingen we het 
geweldige bedrag van € 1285,00.  
Het bestuur van het museum in de Grote Straat Centrum in Valkenburg aan de Geul 
stelde onze stichting in de gelegenheid om zich gedurende de zomermaanden te 
presenteren in de Museumshop. O.a. door Sri Lanka-artikelen en ambachtelijke jam 
te koop aan te bieden via een vitrine. De totale opbrengst hiervan was € 283,00 
bestemd voor het Senior Home te Baddegama in Sri Lanka. Op 16 september gaf Jo 
weer een lezing bij Zij-Actief Vaals en ook hier weer met een mooi resultaat, namelijk             
€ 174,00. Als deelnemer van het platform Wereldburgerschap ontvingen wij een  
bedrag van € 625,00, vanwege de opheffing van de Wereldwinkel Valkenburg.  
Het opgebouwde kapitaal van € 5000,00 werd verdeeld over de acht onderliggende 
stichtingen van het platform. 

Graag zeggen wij alle gulle gevers hartelijk dank, maar natuurlijk ook alle andere 
sponsoren die ons in het afgelopen jaar hebben ondersteund met een kleine of grotere 
donatie en met het afnemen van onze Senehasajam, kruiden en/of andere Sri Lanka 
artikelen. 

VREDESVLAM 

Als lid van het Platform Wereldburgerschap 
Valkenburg aan de Geul zetten ook wij ons in voor 
de duurzaamheidsdoelen (die landen wereldwijd 
met elkaar hebben afgesproken) om die bekend te 
maken bij de Valkenburgse bevolking. Een van die 
doelen is vrede. Om daar in Valkenburg blijvend de aandacht op te 
vestigen werd een “Werkgroep Vrede” opgericht die een monument 
voor de vrede heeft gerealiseerd in het hart van de stad: “de 

Vredesvlam”. Met dit monument wil de werkgroep het geluid van vrede versterken en 
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stem te geven aan een ieder die naar vrede verlangt. Het monument werd op vrijdag 
21 september– tijdens de internationale week van de vrede – onthuld en zal hopelijk 
mensen inspireren meer met vrede bezig te zijn en de mensen die naar vrede 
verlangen bemoedigen.  

Wij zijn dus nu nog niet klaar!   
    

Wij doen een vriendelijk beroep op u om ons in ons werk te blijven onder steunen.    

Dat kan door het kopen van jam of Sri Lanka-artikelen, maar vooral 

ook door een financiële bijdrage. Omdat de stichting een ANBI-status 

kent zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. Overmaken van uw gift kan op 

rekeningnummer: 

IBAN: NL68 ABNA 054.41.54.592 ten name van Stichting Senehasa 

te Valkenburg a/d Geul.   

Belangrijk!    
   

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. Ook in Sri Lanka kun je een rupee maar één keer uitgeven.   

TENSLOTTE 

Dit is onze laatste Nieuwsbrief van dit jaar en daarom wensen wij en de bewoners van 

het Senior Home te Baddegama u allen toe: een mooie feestmaand december, een 

fijne jaarafsluiting en alle goeds voor het komende jaar. 

Subha nath thaklak vewa (Zalig Kerstfeest) en 

Subha Aluth Awrudhal vewa (Gelukkig Nieuwjaar) 

 Het bestuur van de stichting Senehasa: 

Marion Kleinjans-Pieters, voorzitter 

Jo Knubben, vice-voorzitter, secretaris en activiteitencoördinator 

Jan Willems, penningmeester 

Miriam Caelen-Jongen, bestuurslid 

Ivo Benders, bestuurslid en website-beheerder 


