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Trainingen voor jongeren met een beperking 
Jongeren omstreeks 20 jaar komen bij elkaar om een training te volgen in Panti 
Asih. Ze kennen elkaar nog niet, dus als ze aankomen is het heel spannend. Twee 
maanden met elkaar optrekken. Samenleven en samen werken in bijv. de tuin en in 
de huishouding. Het is een woongemeenschap, een werkgemeenschap, maar zeker 
ook een leerplek. Leren om op een geordende en vakkundige manier werk te doen. 
Als je dat geleerd hebt, kom je verder. En natuurlijk zelfvertrouwen opdoen want dat 
heb je nodig in een samenleving waarin je soms met medelijden wordt behandeld, 
maar er zijn ook mensen die je uitla-
chen en uitschelden of op een ande-
re manier je als een minderwaardige 
behandelen. Het gaat er in deze trai-
ning om jongeren met een verstan-
delijke beperking in staat te stellen 
een eigen bestaan op te bouwen in 
de eigen meestal ook nog armoedige 
omgeving. Een goede relatie met 
mensen in de buurt is daarbij natuur-
lijk van heel groot belang. 
Aan het einde van de training krijgen 
de deelnemers geiten of iets anders 
mee naar huis om daarvoor te zor-
gen en zo zelf aan het werk te gaan. 
Ouders hebben er soms wel aan moeten wennen, dat hun dochter of zoon iets van 
zichzelf heeft, en daar ook zelf verantwoordelijkheid voor draagt. Enige tijd na af-
loop van de training komen stafmedewerkers langs om te horen hoe ze nu functio-
neren. Uit onderstaande verslagen is op te maken waar ze op letten:  
 
“Arif heeft geleerd meer orde in haar leven aan te brengen. Ze gaat naar school, 
maar daarna neemt ze de zorg voor haar geit op zich en zoekt gras. Ze doet ook 
huishoudelijk werk en leeft gezond en hygiënisch. Ze kan ook met geld  omgaan.” 
 
“Ahmat heeft thuis geen ruimte voor de geit en heeft de geit bij anderen gestald, 
maar moet daarom wel een gedeelte van de opbrengst afstaan.” 
De  trainees zijn afkomstig van arme  gezinnen in de regio rondom Yogyakar-
ta.  Hun ouders werken soms als boeren met slechts enkele geiten of runderen. Ve-
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len werken als los arbeider. Enkelen zijn in overheidsdienst. Bijna alle deelnemers 
zijn moslims,  hoewel Panti Asih een christelijke achtergrond heeft. De meeste 
deelnemers zijn mannelijk (ongeveer 1 op 3). Dat zou meer evenredig moeten 
zijn. De oorzaak is vermoedelijk te  zoeken in het beeld dat ouders van hun doch-
ters hebben. Ze worden geacht meer thuis te zijn dan jongens. Meisjes werken 
in  de huishouding en de  ouders maken zich meer bezorgd  om de veiligheid van 
hun dochters dan van zonen. Als ze niet thuis zijn, weet je niet hoe het met ze 
gaat. Ouders hebben vaak te lage verwachtingen van hun kind. Panti Asih is bezig 
om ook hen te trainen in de omgang met hun kinderen die moeten leven met ver-
standelijke beperking.  
Het werk dat Panti Asih heeft opgepakt is niet gemakkelijk. Het gaat om jongeren 
te trainen, maar ook hun ouders. Ook de samenleving zou behoorlijk moeten ver-
anderen. Er zijn nog altijd negatieve gedachten over mensen met een verstandelij-
ke beperking. Daarbij komt dat de armoede mensen al sterk bepaalt bij wat hoogst 
noodzakelijk is. Eten, drinken, kleding, gezondheid. Vaak blijft het daar bij.  
De resultaten van de jongerentrainingen zijn positief. Jongeren komen opgewekter 
in het leven te staan, vinden voldoening in hun werk en de afstand tot mensen om 
hen heen wordt een stuk minder. Een training is een investering. De winst wordt 
behaald in de toekomst die deze jongeren nog voor zich hebben.   

 

Afscheid van Jan Wesdorp  

Het bestuur van de Stichting Camelia 
heeft afscheid genomen van Jan Wes-
dorp. Hij was lange tijd betrokken bij 
Camelia.  

Vanaf de oprichting was hij secretaris. 
Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn 
werk en voor zijn persoonlijke betrok-
kenheid bij Panti Asih. 

  

 

Nieuw bestuurslid: Piet Beintema  

Wij zijn zeer verheugd dat Piet Beinte-
ma tot het bestuur is toegetreden. Hij 
was studentenpredikant in Semarang 
(1981-1986) en werkte daarna als predi-
kant in Dokkum en als gemeenteadvi-
seur van de PKN in Noord-Nederland. 
In 2008 gaf hij met zijn vrouw Jetty lei-
ding aan een groep studenten uit Leeu-
warden die 4 weken sociaal werk deden 
in o.a. Panti Asih.  



Nieuwe wet  betreffende personen met een  beperking 
Dit voorjaar is in  Indonesië de nieuwe “wet  personen met een beperking” (in het 
Indonesisch “disabilitas”)  aangenomen. Indonesië heeft het VN-”Verdrag inzake 
rechten van personen met een handicap” in 2011 geratificeerd en dat houdt in dat 
de eigen wetgeving daarop wordt afgestemd. Dat vindt o.a. plaats in deze nieuwe 
wet. Personen met een beperking zijn gelijkgesteld aan anderen. Als het nodig is 
moeten speciale voorzieningen worden getroffen zodat iedereen zo veel mogelijk 
gelijke kansen heeft. Discriminatie moet worden bestreden. De wet wil meer dan 
hulp op basis van of  liefdadigheid, want daarmee blijft degene die wordt geholpen 
te passief. De oriëntatie op mensenrechten geeft aan dat personen met en beper-
king als volwaardige leden van de samenleving moeten worden beschouwd en als 
zodanig horen te worden behandeld. 
Landelijk en regionaal draagt de overheid een belangrijke verantwoordelijkheid. Er 
moeten voldoen financiële middelen beschikbaar  worden gesteld en de deskun-
digheid van professionals moet worden bevorderd. Met maatschappelijke organi-
saties (zoals Panti Asih) zal contact worden onderhouden en op hun functioneren 
zal toezicht worden gehouden. 
 
Deze wet is hoopgevend. Men heeft op eigentijdse wijze oog voor wat er aan de 
hand is. Er is een uitgesproken erkenning van rechten van mensen met een be-
perking om op volwaardige wijze samen met anderen een bestaan op te bouwen. 
Ook de samenleving wordt gecorrigeerd als men een neerbuigende houding 
meent te moeten aannemen. Maar het is ook duidelijk dat de wet niet op korte ter-
mijn alle problemen en tekorten oplost in een land van 255 miljoen inwoners. 
Daarbij komt dat mensen met een verstandelijke beperking niet zo snel zullen op-
komen voor hun eigen rechten. Ze zijn en blijven minder mondig. Dat maakt dat ze 
blijvend steun en solidariteit nodig hebben. 

Uw hulp gevraagd. 
Het is een open deur intrappen als Stichting Camelia de lezer van deze brief om 
hulp vraagt. Daar  is Camelia immers voor. Voor 2016 wordt een tamelijke forse 
begroting gehanteerd. Panti Asih wil graag doorgaan met cursussen voor jonge-
ren, maar ook een cursus houden voor hun ouders. Voor 2016 is een bijdrage 
toegezegd door Impulsis, maar dat betekent dat Camelia zelf ook een grote bijdra-
ge zal leveren.  
Ondertussen  is ook  Panti Asih altijd bezig met het zoeken naar mogelijkheden 
om zelf inkomsten te verwerven. De exploitatie van het huis van retraîte “Omah 
Retret Camelia” waarover in eerdere Nieuwsbrieven werd bericht is een belangrij-
ke bron van inkomsten. Daarnaast zijn er inkomsten uit de tuinbouw op het terrein 
van Panti Asih. Aan de andere kant nemen de  uitgaven toe. Het cursuswerk  blijft 
groeien en ook de kosten van levensmiddelen en brandstof worden hoger.   
 
U kunt ons ondersteunen door: 
- een eigen bijdrage over te maken 
- in het algemeen bekendheid te geven aan Camelia 
- op momenten dat een “goed doel”  wordt gezocht de naam van Camelia te noe-



men 
- ergens een spaarpot neer te zetten om daar regelmatig wat kleingeld in te laten 
vallen (bijv. statiegeld; de portemonnee wat lichter te maken door munten in de pot 
te werpen, het spaarvarkentje mee te laten delen in een voordeeltje in de winkel, 
etc. Vele kleintjes maken een grote.  

“Wij zijn Camelia zeer erkentelijk want  reeds honderden jongeren die eerder niet 
functioneerden, zijn nu van betekenis. Ze merken gewaardeerd te worden.  
Ze zijn niet alleen voor zichzelf van grotere betekenis maar ook voor hun gehele 
gezin, voor wie de lasten die ze dragen ook steeds minder worden. Zowel in eco-
nomisch als in sociaal opzicht, leveren ze hun bijdrage, ook aan mensen in hun 
directe omgeving.  

Dank aan Camelia en aan allen die via Camelia ons hebben geholpen!   
Frans Allorerung, directeur Panti Asih.  Uit: Jaarverslag 2015 

Inkomsten  

Tevoren ontvangen 200 

Giften particulieren 19.585 

Legaten 24.683 

Overige regulier inkomsten 7014 

Geoormerkt 2000 

Projectsteun Impulsis 31842 

Rente-inkomsten 609 

 85.933 

Uitgaven  

Reguliere steunverlening 15.000 

Bijkomende steun CBR en onderzoek naar zelfredzaamheid Panti Asih 43.000 

Geoormerkte uitgave 2000 

Bank- en div. kosten 339 

Vooruit ontvangen giften 700 

Vooruit ontvangen projectsteun 15.000 

dotatie bestemde reserve 9.894 

 85.933 

Rekening 2015 

De Stichting Camelia is door de Belastingdienst erkend als 
“Algemeen Nut Beogende Instelling.”  
Giften zijn fiscaal aftrekbaar.  


