
  

JAARVERSLAG STICHTING SENEHASA 2018  

 

Dit jaarverslag begint met de trieste mededeling dat we van onze 

jarenlange voorzitter, de heer Ton Kleinjans, op 12 mei voorgoed afscheid 

hebben moeten nemen. Na een lang ziekbed heeft Ton de strijd moeten 

opgeven. Hij heeft veel voor de stichting Senehasa betekent en heeft zich 

voor de volle 100% ingezet voor de arme ouderen van het Senior Home te 

Baddegama. Ook als architect van dit project heeft hij een duidelijk stempel 

gezet op dit prachtige project.  

Mede als eerbetoon aan Ton, verklaarde de partner van Ton zich bereid zijn 

taken voort te zetten. Marion Kleinjans-Pieters fungeert vanaf nu als 

voorzitter van onze stichting. 

 

 

SENIOR HOME  

 

Het door ons in het jaar 2009 geopende Senior 

Home Senehasa, dat uit 4 groepswoningen en een 

hoofdgebouw bestaat, ligt er schitterend bij. Er 

wonen nu 31 mensen, die aangewezen zijn op een 

ondersteunende woonomgeving omdat zij veelal 

dakloos waren en niet in hun eigen onderhoud 

kunnen voorzien. De bewoners voelen zich er 

prima thuis, zien er gezond en goed verzorgd uit en 

zijn dankbaar hier te mogen wonen.  

Dankzij onze vaste donateurs, enkele adopties, 

maar ook door een aantal bijzondere donaties 

konden wij het gehele jaar voldoen aan de 

financiële verplichtingen (voeding en huisvesting) 

voor het Senior Home Hospital. Bovendien hebben wij hierdoor ook een nieuwe afrastering (kosten            

€ 6700,00) kunnen laten aanleggen naast de keuken en aan de rechterkant van het complex. Nu kunnen 

er geen beesten, maar ook mensen van buitenaf niet zo maar het terrein betreden. 

 

BEZOEK SRI LANKA EN DIVERSE ACTIVITEITEN 

 

Van 13 april t/m 28 april jl. bezocht onze secretaris Jo samen met een 5-tal gasten het Senior Home in 

Baddegama. En zoals vrijwel elk bezoek werden de bewoners verrast met een aantal activiteiten, zoals: 

 

- pelgrimstocht naar de boeddhistische tempel in Kalutara 

- diverse workshops in het hoofdgebouw 

- strandwandeling in Hikkaduwa 



- diner in hotel Ranmal te Hikkaduwa 

 

 

 

VERGADERINGEN, LEZINGEN EN MARKTEN  

 

Het afgelopen jaar kwam het bestuur viermaal in vergadering bijeen.  Daarnaast verzorgden wij als lid 

van het platform Wereldburgerschap diverse lezingen over ons project en wel: 

 

- voor de Zonnebloemgroep Valkenburg 

- voor de Zij-Actiefgroep te Vaals 

- huiskamers Valkenburg a/d Geul 

- voor VMBO Maastricht en de vd Looij Foundation in het gemeentehuis te Maastricht 

 

Ook stonden wij een aantal malen op de markt om product-en uit 

Sri Lanka en de eigen zelfgemaakte jamsoorten te verkopen voor 

het Senehasaproject:  

 

- de St. Rosamarkt in Sibbe 

- in de Heemtuin te Valkenburg a/d Geul 

- op de St. Rochusmarkt te Hulsberg 

- de wintermarkt in zorgcentrum Oosterbeemd 

- de kerstmarkt in huize St. Anna te Welten 

Daarnaast mochten we onze producten (o.a. de Senehasajam) 4 maanden lang aanbieden 

via een vitrine in het museum van het Land van Valkenburg, waarvoor hartelijk dank. 

 

AKKARAVISSA JUNIOR SCHOOL, LOTUIS HOME EN ST. VINCENT’S HOME 

 

Buiten de aandacht voor ons eigen project hebben wij het 

afgelopen jaar ook zijdelings onze betrokkenheid getoond 

bij een aantal andere projecten. Zo hebben wij, dankzij 

enkele bijzondere giften, op de Akkaravissa Junior School te 

Pinkanda Dodanduwa alle 178 kinderen kunnen voorzien 

van een rugzak met inhoud. Bovendien bezochten wij Lotus 

Home, een tehuis voor gehandicap-

te meisjes, en voorzagen hen van 

een voedselvoorraad voor enkele 

maanden vooruit. En zoals elk jaar gingen we ook weer bezoek in het St. Vincent’s 

Home te Maggone, een project van paters Oblaten. Samen met pater oblaat 

Gerard van den Beuken konden we ook hier een mooie donatie doen ter 

ondersteuning van de opvang van de vele jongeren die daar een interne 



opleiding volgen om later te kunnen terugkeren in de maatschappij. Bovendien is er in St. Vincent’s 

Home opvang van arme ouderen, net als ons Senior Home.                              

 

VREDESVLAM 

 

Als lid van het platform Wereldburgerschap Valkenburg a/d Geul zetten wij ons ook in 

voor de duurzaamheidsdoelen. Een van die doelen is Vrede. Om daar in Valkenburg a/d 

Geul blijvend aandacht op te vestigen werd een werkgroep Vrede opgericht, waar ook 

wij deel van uitmaakten. Op vrijdag 21 september werd voor de kerk een Vredesmonu-

ment onthuld en zal hopelijk mensen inspireren meer met vrede bezig te zijn en de 

mensen die naar vrede verlangen bemoedigen. 

 

DONATIES EN ADOPTIES  

 

Van de stichting Rinévé uit Hulsberg ontvingen wij een prachtige 

gift van € 1.285,00 en bij de opheffing van de Wereldwinkel 

Valkenburg kregen we via het platform Wereldburgerschap een 

mooi bedrag van € 625,00 ter besteding aan ons project. Wij 

waren hier erg blij mee en konden deze bedragen direct inzetten 

bij de realisatie van de nieuwe afrastering rond het 

Senehasaterrein, waarvoor hartelijk dank.  

                                                                                                                                   

 

Tot slot een woord van oprechte dank aan al diegenen die ons in het jaar 2018 weer een warm hart 

toedroegen, waardoor we nog steeds aan onze morele verplichting richting de kansarme ouderen in Sri 

Lanka kunnen voldoen. Wij hopen ook op dezelfde wijze in 2019 op onze donateurs te kunnen rekenen.  

                                      

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

 

 

Voorzitter    - Marion Kleinjans-Pieters 

Secretaris/Vicevoorzitter - Jo Knubben 

Penningmeester   - Jan Willems  

Bestuurslid/Website  - Ivo Benders 

Bestuurslid   - Miriam Caelen-Jongen 
 

 

Secretariaat: Spoorlaan 21, 6301 GB Valkenburg LB  
Tel:  +31(0)43 6012021 of +31(0)6 555 15 499                               
Jo.knubben@gmail.com 
       

http://www.senehasa.nl/

