
Dinsdag 22 januari 2019 bezoek aan Senehasa 
 

Om 10 uur met een tuk-tuk naar Baddegama 
12 km oostelijk naar het project Senehasa 
Senior Home van Jo Knubben. We waren 
door Jo al eerder aangemeld en werden 
welkom geheten door monnik Gunarathana  
( Guna) en de manager Shanta. Met een kop 
thee en ontbijt ( fruit en sandwich met 
gebakken ei. )  
Even later kwamen  2 Belgische vrijwilligers. 
Last minut met Aeroflot (Rusland) via 
Moskou. Verschrikkelijk, nooit meer. Twee 
jongere dames (Katherine en Petra) waarvan 

één dokter/ acupuncturist en de ander verpleegzuster. De dokter komt regelmatig 2-3 keer 
per jaar en neemt dan reisgezelschap mee die goed van 
pas kan komen. Ze waren nu 3 dagen hier en slapen in 
hotel Apollo in Hikkaduwa. Katherine heeft wel eens 
gebeld met Jo Knubben. Zij nemen altijd heel veel spullen 
mee en betalen daarvoor vrachtkosten bij. Dit keer b.v. 

heel veel bh’s ( in 
plasticzak vacuüm 
voor minder 
volume). Die 
hadden ze ingezameld. Een bh kost hier een 
maandsalaris. Alleen hadden ze nu veel grote maten 
bh’s over... Zij gaan ook veel op huisbezoeken. Ze 
doen behalve onderzoek, ook veel social talking met 
de oudjes.  
Stichting Van der Looij ( naam afkomstig van 
oprichter hulpverleningsproject Harry van der Looij in 
1982) heeft naast het Senior Home nog een 6 tal 
deelprojecten. Senehasa beperkt zich tot het Senior 
Home en neemt ook deel aan het Lotus Home voor  
disabled girls ( 8 km afstand). 
We bezochten met Shanta eerst de Rob’s Educationel 
Farm. Ligt een paar km verder. Een grote groente- en 
fruittuin die aangekocht is door 3 stichtingen, 

waaronder St. van der Looij en Senehasa. Heel afwisselende soorten groenten en fruit. Lange 
bonen, (Kousenband), tomaten , kool, slangkalebassen, spinazie, chili, kaneel, bananen, 
ananas, mango’s, en veel meer. Zag er erg goed uit. De opbrengst wordt gebruikt voor het 
Senior Home. Het meerdere wordt verkocht voor inkomsten. 
Senior Home biedt , op selectie van de overheid, onderdak met kost en inwoning aan een 
30-tal ouderen, 21 dames en 9 heren. Ze slapen met twee op een kamer. Ze hebben een 
bed, kast , tafel en stoel en nog andere faciliteiten. Het zag er erg vredig uit. Op navraag 
bleek dat er geen oudedagsvoorziening is in Sri Lanka, anders dan pensioen voor 
ambtenaren.  



Een prachtige tuin met grote variatie groenten , 
bloemen en fruit en kruiden. . En niet te vergeten 
de thee. En tempel erbij en vooral veel schaduw. 
Erg mooie plek om oud te worden en te sterven als 
je niet zo erg meetelt in de maatschappij. 
We maakten foto’s in een paar kamers van de 
oudjes. Een oude man was erg ziek en zal spoedig 
overlijden.  
Verder gereden naar het Lotus Home. 
Het Lotus Home herbergt 22 ( geestelijk en 
lichamelijk) gehandicapte meisjes/ jonge vrouwen. 

De meesten zijn alleen en / of verlaten door familie. 
Shanta bracht ons met de auto naar het Lotus Home op nogal afgelegen plek. Goed uitziende 
gebouwen met alle voorzieningen ( in eenvoud). In de zaal waren de meisjes aan het 
knutselen. Onder leiding van 2 Nederlandse dames, Elly en een andere mevrouw uit Brabant. 
Elly komt vaker. Als ze geld heeft voor ticket en hotel, 
komt ze. En neemt graag een begeleidster mee. Ze 
kan niet zo goed lopen, Elly begeleidde meisjes bij hun 
knutselwerkjes. De meisjes zijn erg beperkt en gaan 
niet naar school. Hun toekomst ziet er slecht uit. Maar 
nu kunnen ze heel gelukkig zijn. Ze gaf nog aan dat het 
eten voor de meisjes beperkt was. Zij had begrepen 
dan via hotel Ranmal het eten wordt gesponsord. 
Maar het is te weinig. Of dat komt omdat er nu 22 
meisjes zijn i.p.v. de beoogde 15? Met Jo Knubben 
over van gedachten wisselen als we thuis zijn.  
De meisjes slapen in een andere zaal . Ziet er eigenlijk beter uit dan in Seva Sangam. Ook de 
keuken eenvoudig, maar zeker niet onderkomen. Met gasfornuizen. 
Wij waren nogal aangedaan door de situatie van die meisjes. En hebben veel respect voor 
Elly die daar haar sociale invulling geeft. 
Mieke en ik hebben besloten, mede vanwege het Lotus Home,  structureel donateur te 
worden van Senehasa. 
Terug met de auto door toch een mooi gebied. Licht heuvelig. Met paddyfields en natuurlijk 
bananen- en kokosnotenbomen. Maar ook met thee aanplant. En behoorlijk wat. En rond de 
bomen opgroeiende peperplanten. Nog met Shanta gepraat.  In de auto gaf hij ons 
(ongevraagd) het “ Financial Statement 31-3-2018 ter inzage. 

Even ingezien. Senior Home Hospital heeft 2 grote inkomsten 
bronnen. De donateurs en de overheid. Overheid ca. 25 % 
van het donorbedrag. Jo had ons een keer laten weten dat de 
overheid pas meedoet, als organisatie zich bewezen heeft. 
Na de bezoeken nog thee gedronken en met Guna gepraat. 
Over het ontstaan van en voortgang bij de projecten. Met de 
tuk-tuk weer terug naar hotel. Het was een mooi en geslaagd 
bezoek, dat veel voldoening heeft gegeven. 

 
Hub en Mieke Aussems. 


