Factsheet Senehasa Senior Home
Baddegama – Sri Lanka
Land & regio / plaats
Sri Lanka – Baddegama
Projectnaam
Senehasa Senior Home
Partner(s)
Boeddhistische monniken – lokale partner
Stichting Senehasa Nederland
Mr. Kuruwage – bouw partner
Kings Tours – logistiek partner
Omschrijving
Het Senehasa Senior Home is een verzorgingshuis in Baddegama waar 48 verweesde ouderen
kunnen wonen. Momenteel wonen er 35 ouderen, zij hebben geen kinderen die hen kunnen
verzorgen. In een mooie omgeving genieten zij van hun oude dag.

Sinds
2008 is de Vebego Foundation betrokken bij de bouw en realisatie van dit verzorgingshuis.
Samen met initiatiefnemer, zorginstelling Sevagram uit Heerlen, zijn een viertal woongebouwen
gerealiseerd, is een muur om het terrein gebouwd, en is het terrein voorzien van hekken.
Medewerkers van Vebego-bedrijven hebben samen met lokale bouwvakkers gewerkt aan de
realisatie hiervan in de jaren 2008 - 2009. In november 2009 is het gebouw feestelijk geopend met
een Boeddhistische ceremonie.
 a de feestelijke opening is de Vebego Foundation het project met veel belangstelling blijven
N
volgen. Dit was in deze fase nodig omdat bij de aanvang van het project de exploitatie van het
verzorgingshuis niet was geregeld door de initiatiefnemers. Vanuit Vebego zijn gedurende 2010 en
2011 diverse initiatieven ondernomen om het management en de betrokkenen bewust te maken
van een verantwoorde en duurzame exploitatie. Hiervoor zijn, samen met de lokale betrokkenen
en op basis van lokale behoeften en mogelijkheden, in 2011 businessplannen geschreven in
samenwerking met deelnemers aan de Strategic Management Course van Vebego. Dit heeft
geresulteerd in een nader onderzoek om een theeplantage te starten. Helaas was dit niet
exploitabel en heeft het management van het Senehasa Senior Home besloten een boerderij te
starten in de omgeving. Een geslaagde impuls is het promoten en activeren van ‘dana’1. Inmiddels
is 80% van de voedselvoorziening afkomstig van dana. Na vier jaar is het Senahasa Senior Home
een voorbeeld in de zuidelijke regio en erkent door de overheid.

Periode
2008 – 2011
Aantal bouwreizen
Jaar 2008 - 1
Jaar 2009 – 2
Jaar 2011 – 1 kennisreis door Strategic Management Course in combinatie met Sambodhi Institute
Totaal 3 bouwreizen & 1 kennisreis naar dit project
Aantal ambassadeurs
38 medewerkers hebben actief deelgenomen aan de bouw van dit project gedurende 3 bouwreizen.
14 deelnemers aan de Strategic Management course hebben meegeschreven aan de business plannen.
Investering in € en tijd
Donaties
• Woongebouwen 2x
• Bijdrage omheining
• Bijdrage inventaris
• Cadeau ceremonie & matrassen & kussens
Totaal = € 141.350

€120.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 1.350

38 deelnemers x 40 uur = 1.520 uur vrijwilligerswerk
14 deelnemers x 20 uur = 280 uur kennis mbt businessplan
Hoe verder …
In 2013 heeft de Vebego Foundation zich officieel teruggetrokken als actief betrokkene. De stichting Senehasa
Nederland is nog altijd wel actief betrokken voornamelijk middels financiële donaties en het inzetten van
vrijwilligers. Zij financieren projecten die een relatie hebben met het Senehasa Senior Home maar zijn niet
primair gericht op het self supporting maken van de projecten. Zij willen betrokken blijven, daar waar de Vebego
Foundation de projecten zelf de verantwoordelijkheid geeft voor het voortbestaan.
Wat hebben we geleerd?
We hebben geleerd dat het van groot belang is dat de exploitatie van een project, bij aanvang, is geregeld en het
project na de bouw zelfstandig kan voortbestaan, dus niet afhankelijk blijft van financiële donaties. Indien dit
gaande het project nog georganiseerd moet worden is dit moeilijker te realiseren. Daarnaast hebben we geleerd
om ‘los te laten’ en de lokale betrokkenen de werkwijze te laten vinden die het beste past bij de cultuur en
gebruiken. Met de uitwerking van businessplannen hebben we zeker bijgedragen aan inzichten hoe exploitatie
mogelijk is, vervolgens hebben wij geleerd dat men het zelf moet gaan doen.
Meer weten?
Wil je meer weten over dit project dan kun je een bezoek brengen aan de website
www.vebegofoundation.nl of contact opnemen met Annette van Waning –
a.vanwaning@vebego.com
1H
 et geven van dana is een boeddhistisch gebruik. Bevolking geeft ‘dana’ op feestdagen aan mensen en
instellingen die het nodig hebben. Dana betekent het delen van de maaltijd. Families brengen op feestdagen
binnen hun familie dana naar het Sambodhi Institute zodat de bewoners hiervan kunnen eten.
Aan het eten van de dana gaat een boeddhistische ceremonie vooraf.

