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TARSIANI
Haar familie is altijd druk bezig met het
klaar maken van allerlei snacks en
etenswaren om deze de volgende dag
op de markt te verkopen. Tarsiani
werkt daar nu hard aan mee.
Haar moeder vertelde dat er eerder
niet zoveel van haar uitging. Ze was
gelaten en liet het werk aan anderen
over. “Ik kan het toch niet”, zal ze gedacht hebben. Ze heeft de CBRcursus gevolgd en is ervan opgeleefd.
Ze doet dus helemaal mee. Ze heeft
zin in het werk. Thuis en later ook op
de markt. Dan is ze er ook bij, heel gezellig onder de mensen. Ze straalt plezier en zelfvertrouwen uit.
De toekomst ziet er voor haar een stuk
beter uit.

Panti Asih start een nieuw project: nu ook gericht op ouders en familie
Aan de Community Based Rehabilitation cursussen die Panti Asih enkele malen per jaar organiseert, nemen jonge mensen met een verstandelijke beperking deel met een leeftijd tussen 17 en 25 jaar. Het komt voor dat jongeren met nieuwe
elan van de cursus terugkeren, maar hun ouders nog steeds weinig durven verwachten van hun zoon of dochter. Een ander punt is de gewoonte om jongeren met een beperking vooral thuis te houden, ze hooguit naar een school voor bijzonder onderwijs te laten gaan. In de samenleving wordt veel te vaak smalend over hen gesproken. In 2016 wordt voor het
eerst een cursus gehouden met ouders als deelnemers. Ze worden “bijgepraat” en getraind om samen met hun zoon of
dochter erop uit te gaan en op mensen en instellingen af te stappen. Voor werk, maar ook voor andere zaken. Het is duidelijk dat mensen met een verstandelijke beperking veel te gemakkelijk en te snel worden weggezet. Ze worden onderschat. Daaraan valt veel te doen. Je moet je gezicht laten zien, want onbekend maakt onbemind. Als je met elkaar zelf
stappen onderneemt, dan kom je verder. Dat is niet gemakkelijk, maar de praktijk toont ook aan dat het zeker kan. De
jongeren worden getraind, nu ook hun ouders, zodat ze samen sterker komen te staan.

Onderzoek duurzaamheid van Panti Asih
Panti Asih heeft sinds 2011, naast de door de overheid gefinancierde
school voor buitengewoon onderwijs, nadruk gelegd op dienstverlening
aan de basis: “community-based”. Onlangs is onderzoek gedaan naar de
duurzaamheid van Panti Asih en hoe deze kan worden verbeterd. Bij duurzaamheid gaat het over allerlei aspecten: personeel, visie, werkwijze, expertise en natuurlijk financiën. Het onderzoeksrapport is vrij gedetailleerd. Het geeft verandering in visie aan op de positie van mensen met
een verstandelijke beperking in de samenleving. Geconstateerd wordt dat
het zeer terecht is dat dit werk opgepakt is. Panti Asih is vernieuwend
bezig. Er zijn duidelijke resultaten geboekt. Allereerst zijn er de deelnemers die een flinke stap hebben gezet in hun persoonlijke ontwikkeling.
Maar ook heeft Panti Asih een netwerk en ervaring opgebouwd waarmee
men verder kan. Geconstateerd wordt dat niet alleen gewerkt moet worden aan individuele training van jongeren, maar ook ouders hebben behoefte aan begeleiding ook in het maatschappelijke verkeer, waar hun
kinderen hun plaats moeten zien te vinden. Geconcludeerd wordt dat
Panti Asih goed bezig is en verder moet gaan op de weg die is ingeslagen.
Er wordt een aantal verbeterpunten genoemd. Ook vergroting van inkomsten in Indonesië is noodzakelijk. Het is nog zeer lastig om voldoende financiële steun te ontvangen van overheidsinstanties. Hopelijk verandert
dit. Nu wordt een huis van retraite geëxploiteerd en zijn er tuinbouwproducten die kunnen worden verkocht. Ook andere bronnen zullen worden
aangeboord.
Het rapport is in het Engels geschreven en is te vinden op www.stichting-camelia.nl/
RRPAPoct2015.pdf.

Financiën:
Steun van Impulsis
In 2016 biedt Panti Asih, met financiële steun van de stichting Camelia
drie cursussen aan. Twee gebruikelijke CBR-cursussen voor jongeren,
maar dus ook een cursus voor ouders. Impulsis geeft steun voor een bedrag van € 15.000, allereerst met het oog op jongeren met een verstandelijke beperking, maar Panti Asih en de stichting Camelia worden ook zelf
gestimuleerd om extra inkomsten te verwerven. De totale uitgaven van
Camelia zijn begroot op ruim €59.000. We rekenen erop dit te kunnen
financieren uit persoonlijke bijdragen en daarnaast hopen we op extra
inkomsten. Daarom zal ook een beroep worden gedaan op werkgroepen,
commissies, kerkelijke organisaties, scholen, fondsen, etc. Ook de reserves van Camelia zullen voor zover nodig worden aangesproken.
Panti Asih heeft inmiddels een team gevormd dat werkt aan fondswerving. Dat vergt veel inspanning omdat Panti Asih zich in allerlei verschillende richtingen moet begeven om inkomsten te verwerven.

Warsito kreeg een geit mee naar huis na de cursus
CBR. Sindsdien houdt hij enkele geiten. Dat is zìjn
werk. Een goede relatie tussen kind en ouders is
erg belangrijk, niet alleen thuis, maar ook voor contacten naar buiten.
Op de foto: Warsito (rood shirt), samen met zijn
vader. Rechts: Frans Allorerung, directeur Panti
Asih

Verkoop T-shirts voor Panti Asih
Op dit moment zijn studenten van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden
druk bezig met het maken van een paar unieke t-shirts om deze op de markt
te zetten. De ontwerpen zijn gemaakt op basis van tekeningen van jongeren
die op verzoek door Panti Asih zijn toegezonden. De t-shirts zullen o.a. via
internet (Kickstarter) worden aangeboden. Ook op www.stichting-camelia.nl
zal over enige tijd worden uitgelegd hoe een t-shirt besteld kan worden. De
winst gaat naar Panti Asih.

Enkele ontwerpen van t-shirts met steun van
Muta Sports B.V.

De Stichting Camelia is erkend als ANBI-instelling: giften zijn fiscaal aftrekbaar

