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Samen leven en samen 
leren in Panti Asih  

 
Op dit moment zijn er weer 20 jongeren met een 
verstandelijke beperking bij elkaar in Panti Asih. 
Ze verblijven  er in totaal 2 maanden. Het is een 
leef- en werkgemeenschap: Community Based 
Rehabilitation (CBR). Ze zijn afkomstig uit de 
landelijke omgeving bijna altijd uit armoedige 
gezinnen. Het woord “armoedig” duidt op de 
beperkte inkomsten, misschien genoeg om van 
te leven, maar wanneer er tegenvallers zijn, 
zoals ziekte of schade dan zijn er direct 
problemen. Maar armoedig slaat ook op een 
karig bestaan. Denk ook aan gezondheid, 
cultuur, sport, amusement, onderwijs, mobiliteit. 
Dat laat nog veel te wensen over. Dat is zeker 
het geval voor jongeren die leven met een 
verstandelijke beperking. Dat kan een opstapeling van problemen inhouden, nu en als ze ouder worden. 
Daarom is een CBR-training een zeer waardevolle investering in de toekomst. Je zou de rust van de 
landelijke omgeving uit kunnen leggen als positief. Men heeft minder te lijden van de stress en de haast van 
een moderne samenleving. Dat is waar, maar toch blijft het gevaar van isolatie, kwetsbaarheid en 
achterstelling bestaan en wordt misschien zelfs groter. De kloof tussen hen die groeien in welvaart en hen 
die tekort komen wordt breder. 
De cursus die op Panti Asih wordt gegeven is zeker geen brug naar volledige deelname aan een hectische 
en heftige samenleving. Gelukkig maar. De jonge deelnemers gaan tijdens de cursus onder leiding van de 
cursusleiders georganiseerd te werk. Ze vormen groepjes en verdelen taken. Er zijn allerlei werkzaam-
heden: 3x daags eten  klaarmaken, de afwas, vloeren dweilen, het woonerf vegen en onderhouden. 

Daarnaast natuurlijk 
werkzaamheden die hen in 
economisch opzicht sterker 
maken: verbouw van groenten, 
verzorgen van kleinvee, 
schilderwerk en  maken van 
sieraden en kleding. En 
natuurlijk ook sport en 
creativiteit. Je kunt je 
voorstellen dat een verblijf van 
2 maanden voor jongeren uit de 
landelijke omgeving een hele 
intensieve, maar ook zeer leer-
zame ervaring is. De resultaten 
van de cursus zijn over het 
algemeen zeer bevredigend. De 
ervaring is dat een grote 
meerderheid van de jongeren 
een hele stap vooruit maken.
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Truus Dicke gevallen 
Truus Dicke, de initiatiefnemer en contactpersoon van de stichting 
Camelia, is 15 december terug gekeerd uit het ziekenhuis. Ze 
maakte enkele weken geleden een lelijke val en moest in het RS 
Bethesda worden opgenomen. Ze is met succes aan de heup 
geopereerd. Nu is er nog een weg te gaan om te revalideren. 
Letterlijk stap voor stap.  
Ook via deze brief wensen we haar een goed  herstel en goede 
feestdagen.  

 
Ook in 2015 steun van Impulsis 

Camelia is zeer content met de toezegging van Impulsis om na een 
periode van ruim 2 jaar  (eind 2012-2014), ook in 2015 CBR-
trainingen mede te financieren. De toezegging bedraagt   € 16.842, 
1/3 van de kosten. De stichting Camelia zal in 2015 ongeveer € 
30.000 bijdragen aan de CBR-trainingen. Daarnaast is door 
Impulsis een bedrag van € 2000 beschikbaar gesteld voor  

onderzoek naar financiering van de CBR-trainingen door Panti Asih op langere termijn. Een zeer nuttige 
investering. 

 
Financiën: 
Waaraan wordt het geld voor CBR-trainingen uitgegeven? Om een indruk te geven in het kort een aantal 
posten, overgenomen van het financieel verslag van Panti Asih:  
 

 kosten van 
informatievoorziening en 
werving van deelnemers,  

 dekens en handdoeken,   

 t-shirts en  uniformen  

 sportuitrusting,  

 schoonmaakmiddelen,  

 flessen butagas voor de 
keuken,  

 eten en drinken,  

 benodigdheden voor 
veehouderij 

 vervoerskosten ouders op 
de dag van slotbijeenkomst  

 programma start- en 
afscheidsbijeenkomst 

 tuinbenodigdheden 

 cement om blokken te 
maken,  

 geiten en kippen om mee 
naar huis te geven aan 
cursisten,  

 huishoudelijke artikelen,  

 personeelskosten  

 medicijnen 

 bezoek en begeleiding na 
afloop van de training 

 

  Camelia betaalt ook verblijfkosten voor bewoners die in Panti Asih intern wonen.  
Leerlingen van de “Sekolah luar biasa” (school voor buitengewoon onderwijs) krijgen vervoer 
aangeboden. Ook daaraan draagt Camelia uitgebreid bij. Voor de school wordt ook overheidssubsidie 
ontvangen. Ook wordt bijgedragen aan onkostenvergoedingen voor de medewerkers.  
Het huis van retraite is in gebruik voor externe groepen die daarvoor betalen. De opbrengst is tot nu 
toe besteed aan de laatste investeringen in het  gebouw. Verwacht wordt dat in de toekomst dit huis 
een bron van inkomsten van Panti Asih zal worden.  


