


steunfonds voor  

PANTI  ASIH  
centrum voor zorg, onderwijs en trainingen  

voor mensen met een verstandelijke beperking in Pakem, Indonesië  
Secr. Rijndijk 173A, 2394 CB Hazerswoude-Rijndijk, tel. 0713 415659    

Bank: 50.13.54.220, Hilversum,  
 www.stichting-camelia.nl 

 

▀ IBAN-Banknummer: 
NL 30 ABNA 050.13.54.220 
 
 
▀ De Stichting Camelia is erkend als ANBI-
instelling. Giften zijn fiscaal aftrekbaar. 

              Fiscaal nummer ANBI: 807564733 

▀ Panti Asih legt zich toe op: 

– Community Based Rehabilitation (CBR-) 
training. Door Impulsis wordt mede steun 
verleend aan 5 CBR-trainingen (2012-2014) 

 

 

–  School voor buitengewoon onderwijs 

– interne huisvesting: 5 bewoners waarvan 
geen contacten met familie bestaan. 

▀ Eigen inkomsten verwerft Panti Asih door 
een bescheiden eigen bijdrage van deelnemers 
aan trainingen en exploitatie retraitecentrum. 

Vanuit Panti Asih 

Trainingen: 
Van april-juni vond een CBR-cursus plaats voor jongeren met een 
verstandelijke beperking. De cursus verliep prima.  
De tweede cursus is later dan gepland van start gegaan in de eerste 
helft van december. Het probleem was de droogte. Onderdeel van de 
cursus is de tuinbouw en het is duidelijk dat praktijktraining 
afhankelijk is van goede vochtige tuingrond. We hopen dat de cursus 
ook voor deze deelnemers zeer leerzaam zal zijn en dat ze zullen 
groeien in vakmanschap en sociale vaardigheden. 
 
School voor buitengewoon onderwijs 
De school heeft ongeveer 50 leerlingen. Ze komen dagelijks naar de 
school. Er wordt gewerkt aan verdere ontwikkeling van de kwaliteit 
van het onderwijs. De schooltijden zijn aangepast zodat de ouders 
gelegenheid hebben om hun werk te doen en inkomsten te 
verwerven.  
 
Kerst 
Op 14 december is op de school kerst gevierd met leerlingen, 
en leerkrachten. Studenten van de universiteit Sanata Dharma waren 
als gast aanwezig. Op de voorkant van deze kaart treft u de 
spandoek van de kerstviering aan.  
. 
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