zomer 2014

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: NL30 ABNA 050 13 54 220 (ABN-Hilversum)
www.stichting-camelia.nl

Een training volgen bij Panti Asih om in je eigen
omgeving beter tot je recht te komen
De training van jongeren met een verstandelijke
beperking moest in Panti Asih vorig jaar wegens de
droogte worden uitgesteld en begon pas in december.
Omdat er ook agrarische onderdelen in de training zijn
opgenomen is het noodzakelijk dat de grond voldoende
bewerkt kan worden en vruchten kan voortbrengen. Het
aantal deelnemers was zoals gebruikelijk twintig,
meisjes en jongens. De cursus richt zich niet alleen op
het aanleren van technische vaardigheden, maar ook
op onderhouden van dagelijkse orde en regelmaat en
vooral ook zelfvertrouwen en zelfwaardering. Het één
staat niet los van het ander en het is juist mogelijk om
daar aan te werken als je als groep enkele maanden bij
elkaar woont. Er wordt gewerkt in groepjes, waardoor
je ook leert samen te werken. Het zijn als het ware
kleine bedrijfjes waarin gewerkt wordt aan bijv. verbouw
van groente en pepers. Het werk bestaat uit spitwerk,
drainage, grond vruchtbaar maken, vellen plastic
aanbrengen, kweekplanten neerzetten, besproeien,
bamboe stokken plaatsen ter versteviging, gras
verwijderen, etc. Maar er zijn ook andere
werkzaamheden: cement mengen en tegels bakken,
verven, veevoer verzamelen en kippen en geiten
verzorgen.
Dat er ook gezongen en gemusiceerd wordt maakt het
beeld nog vollediger. Er is zelfs een “Community
Development Rehabilitation mars”
Als je hen dagelijks volgt lijken het kleine stapjes die deze
cursisten zetten, maar als je beseft hoezeer ze in een
achterstandsituatie leven, kun je ook beweren dat er in korte tijd
grote sprongen worden gemaakt. Nee, het gaat niet om
succesverhalen van ex-cursisten die binnen korte tijd doorgroeien
tot grote en indrukwekkende ondernemers. Het vinden van jouw
eigen plaats in je gezin en de omgeving waar je woont, daar gaat
het om. Een voorbeeld: Fani Budi was eerder hyperactief en
agressief. Hij sloeg zijn vrienden en werd zelf ook vaak
uitgescholden door anderen. De cursus heeft hem veranderd. Hij
heeft een fiets gekregen en de relaties in het gezin zijn verbeterd.
Hij werkt graag, het zelfvertrouwen is gegroeid. Of Nur Racmat.
Voorheen wilde hij niet naar school en zei niet veel. Nu is hij aan
werk, en doet het goed georganiseerd. Nu wordt hij regelmatig
door de buren gevraagd om cement te maken of te helpen op het
rijstveld. Dat hij daarmee ook zelf geld verdient is financieel
natuurlijk belangrijk, maar geeft meer aan. Hij wordt
gewaardeerd, als werker en als mens.
Afgelopen mei is de volgende training al weer begonnen. Er doen
weer zo'n 20 jongeren mee, nu vormen de jongens de
meerderheid. Hopelijk werken de omstandigheden mee om aan
het eind van het jaar weer een training te organiseren. Als dat
lukt is 2014 een zeer druk bezet jaar.

Steun van Camelia aan Panti Asih
Camelia draagt van harte bij aan Panti Asih, een zelfstandige Indonesische stichting. Trainingen verzorgen voor jonge
mensen met een verstandelijke beperking is in allerlei opzichten een perfecte investering. De deelnemers aan deze
trainingen zijn afkomstig uit arme gezinnen en vaak uit zwakkere regio's. Deze jongeren en hun familie hebben behoefte aan
verandering en vooruitgang. Ze zijn zeer gebaat bij Community Based Rehabilitation. Het resultaat is al direct na de cursus
zichtbaar, maar het is goed te beseffen hoe groot het belang is als je denkt aan de verdere toekomst. Wat je als jongere leert
neem je je leven lang met je mee. Nu kunnen ze nog leren, op hogere leeftijd wordt dat steeds moeilijker.
INTERN In Panti Asih zijn nog 5 personen intern
gehuisvest. Ze hebben geen familie, maar zijn helemaal
afhankelijk van Panti Asih. Soms is er bezoek van bijv. een
groep jongeren en daar genieten ze zeer van. Sommige van
hen zijn al ouder en zullen niet veel meer groeien in hun
mogelijkheden. Panti Asih houdt de mogelijkheid open nog
meer mensen, die daar behoefte aan hebben te huisvesten.
Het zijn dan wel vooral jongeren die worden toegelaten met
de afspraak dat ze na 5 jaar weer terugkeren naar hun
familie. De belangstelling komt er echter vooral van
ouderen. Hun ouders zijn op leeftijd en broers en zussen
zijn niet altijd bereid of in staat hen op te vangen.
Camelia betaalt verblijfkosten van de huidige bewoners.
BUITENGEWOON ONDERWIJS Tot Panti Asih behoort
ook een school voor buitengewoon onderwijs, met ongeveer
50 leerlingen. De meesten komen uit de directe omgeving.
Panti Asih verzorgt voor een groep het dagelijkse vervoer.
De school is door de overheid erkend en ontvangt ook
financiële steun. Camelia draagt bij aan de kosten van
vervoer.
OMAH RETREAT CAMELIA
Panti Asih beschikt over een
huis waar retraites en
bijeenkomsten worden
gehouden. Het vormt vooral
een bron van inkomsten.
Camelia heeft bijgedragen
aan de totstandkoming van
dit huis. Vandaar dat het de
naam van onze stichting

heeft gekregen. De opbrengsten uit exploitatie van dit huis
zijn niet voldoende, maar zeker van betekenis, ook voor de
langere termijn.
TRAININGEN Nog maar enkele jaren geleden is Panti
Asih met een nieuwe werkwijze begonnen. Er woont niet
meer een groot aantal mensen inern, maar ze zijn er tijdelijk
om daarna weer naar huis terug te keren. Ze worden dus
niet uit een eigen woonomgeving weggehaald, maar blijven
er deel van uit maken. Het sluit aan bij het wereldwijd
gepropageerde uitgangspunt om mensen in achterstandssituatie zo mogelijk niet naar elders te laten verhuizen, maar
hen zo toe te rusten dat ze in hun eigen woonomgeving
sterker komen te staan (“empowerment”). Dat houdt ook in
dat de omgeving een positieve en aanvaardende houding
hoort aan te nemen ten opzichte van hen die vanwege een
beperking in economische zin misschien minder presteren
dan de meeste anderen. Dat is niet alleen liefdadigheid
waartoe je niet echt verplicht bent, maar het betekent dat
mensen elkaar, hoezeer ook van elkaar verschillend, toch
als gelijkwaardig beschouwen en daarom werken aan
optimale kansen voor iedereen. Camelia is mee gegaan met
de keuze van Panti Asih voor de Community Based
Rehabilitation trainingen en verlenen financiële steun. We
zijn ook zeer gelukkig met de subsidie voor 2012-2014 die
we ontvangen van Impulsis om acher Panti Asih te gaan
staan en deze trainingen financieel mogelijk te maken.

Financieel: overzicht inkomsten en uitgaven 2012 en 2013
ONTVANGSTEN
Particuliere donateurs
Vooruitontvangen giften
Jubilea, verjaardagen, acties,
etc
Extra donatie i.v.m. tegenslagen
Projectsteun Impulsis
rente-inkomsten

2012

2013

17.465

11.885

145

205

15.325

12.244

23.231

18.585

1.721

1.378

57.887

44.297

UITGAVEN

2012

2013

18.000

14.000

37.000

26.000

-16.200

-5.700

Bank en diverse kosten

252

625

Vooruitontvangen giften
Vooruitontvangen projectsteun CBRcursussen
Dotatie aan voorziening i.v.m.
aangegane verplichtingen
Toevoeging bestemde reserve
Batig saldo

205

63

18.585

9.293

steun aan Panti Asih reguliere
hulpverlening
Extra steunverlening
Ten laste van bestemde reserve

16
45
57.887

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