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Bij oud-deelnemers van de CBR-cursus thuis  
Panti Asih biedt met steun van Camelia en Impulsis Community Based Rehabilitation (CBR) cursussen aan waarin jongeren met een 
verstandelijke beperking een training krijgen om zelfstandiger in het leven te staan.  Ze zijn er 8 weken en keren dan weer terug naar hun 
thuisomgeving. Begin juli gingen Mari-Joke en Rein Veenboer (voorzitter Camelia) en familie tijdens hun vakantie bij oud-deelnemers 
samen met directie en medewerkers van Panti Asih bij hen thuis op bezoek.  
 

Het waren zonder uitzondering gezinnen met zeer beperkte 
inkomens. Armoede en handicap zijn vaak nauw met elkaar 
verbonden. Dat  bleek ook bij deze gezinnen. De training 
van jongeren met verstandelijke beperking is dan ook 
armoedebestrijding.  

 
De meeste deelnemers aan de cursus krijgen een drachtige 
geit mee naar huis. Dat is hùn geit. Zij zorgen voor het 
beestje en hebben er ook profijt van. Er komen jonge 
geitjes die kunnen worden grootgebracht voor de verkoop 
of eventueel om mee te fokken. Het  zegt hen veel, zèlf een 
geit bezitten. Daaruit blijkt een stukje zelfstandigheid. Voor 
ouders is dat wennen. Hun kind heeft meer zelfvertrouwen 
en verantwoordelijkheidsbesef dan ze vroeger van hem 
gewend waren. Hij moet voor dat beest zorgen en doet het 
ook. Een jongen wilde liever niet meer naar de school voor 
buitengewoon onderwijs. Hij bleef liever bij de geit, maar 
kwam daar gelukkig van terug. Sommige jongeren zijn 
rustig of verlegen. Dat kan hun karakter zijn, maar 
misschien hebben ze nog te weinig durf en zelfvertrouwen. 

Dat moet groeien. Anderen zijn levenslustig en volop 
aanwezig. Edy bijvoorbeeld. Hij is vrolijk en goed bezig 
met zijn geiten, maar hij blijkt ook goed te kunnen 
masseren. Daarvoor wordt hij nogal eens gevraagd. Hij 
maakt ook kans op een baan bij een school. Daar zou hij 

dan het erf van de school moeten 
schoonhouden en voor de begroeiing 
zorgen.  
Schrijnend was de situatie van een 
gezin met 2 oud-deelnemers aan de 
cursus (foto). Een meisje en jongen. 
Ze wonen bij hun moeder in een 
dorpsomgeving. Hun vader is 
spoorloos. Hij had werk, maar is op 
een gegeven moment gewoon 
verdwenen, zijn gezin in armoede 
achterlatend. Inkomsten zijn er 
nauwelijks. De moeder is blijmoedig, 
maar ze heeft het zwaar. Van het 
dorpshoofd ontvangt ze soms 
“raskin” (beras orang miskin rijst voor 
armen) 
Een aantal oud-deelnemers bleek 
heel graag terug te willen gaan naar 
Panti Asih. Ze hebben zich er op hun 
gemak gevoeld. Er was regelmaat. 
Het eten was afwisselend. Het werk 
schonk voldoening. Er waren andere 
jongeren met wie ze optrokken. Het 
is goed te horen dat ze zulke 
positieve herinneringen hebben. 
Maar het is voor hen natuurlijk zaak 

om met wat ze geleerd hebben nu thuis verder te gaan. 
Dat lukt. Ze doen hun werk en gaan naar de school voor 
buitengewoon onderwijs in hun buurt. Dat betekent wel 1 
½ uur heen en dan weer terug lopen, maar ze gaan 
dagelijks. Een deelneemster heeft een zeer volle dag. 's 
Morgens haar moeder helpen op de markt, daarna naar 
school en 's middags thuis weer aan het werk om 
producten klaar te maken voor de verkoop op de markt.  
Het schept veel genoegen te zien hoe deze jongeren 
een stap verder zijn gekomen. Maar armoede maakt het 
wel erg moeilijk.  
Een training is voor deze kwetsbare jonge mensen. 
Bepaald geen luxe bepaald geen luxe. 
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Panti Asih in het kort 
 
Panti Asih heeft zich de laatste jaren sterk toegelegd op de 
Community Based Rehabilitation cursussen. De evacuatie 
na de ernstige uitbarsting van de vulkaan Merapi in 2010 
werd ook het moment om een nieuwe weg in te slaan. De 
gebouwen waren kapot. Al eerder was gebleken dat de 
huisvesting van 50-80 bewoners niet voor langere duur 
financieel houdbaar was. Daarbij kwam dat wereldwijd, ook 
in Indonesië, gekozen werd voor zorg en begeleiding in de 
eigen leefomgeving. Dat is ook de gedachte achter CBR. 
De deelnemers zijn 8 weken in Panti Asih, maken samen 
een proces van training, zelfstandigwording en versterking 
van zelfvertrouwen door. Daarna gaan ze terug naar huis.  
Op dit moment verblijven nog 5 mensen permanent in Panti 
Asih. Dat aantal kan nog toenemen, maar zal niet meer dan  
ongeveer 25 zijn. Ook zullen nieuwe bewoners na 
maximaal 5 jaar weer terugkeren naar huis. 
Verder heeft Panti Asih een school voor  buitengewoon 
onderwijs. De school heeft 40-50 leerlingen uit de directe 
omgeving. Een aantal wordt dagelijks gehaald en 
thuisgebracht  
 
Inkomsten verwerft Panti Asih naast bijdragen van Camelia 
uit het retraitehuis met de naam “Camelia” waar regelmatig 
groepen uit andere instellingen, zoals scholen, kerken, 
sociale organisaties verblijven. De opbrengst wordt gebruikt 
om operationele kosten van Panti Asih te financieren. De 
gasten worden ondertussen ook vaak betrokken bij de 
problematiek van mensen met een verstandelijke 
beperking. Ook de tuin levert producten op die worden 
verkocht. 
Er zijn bescheiden subsidies van het Ministerie van sociale 
zaken. De school wordt vrijwel helemaal gefinancierd door 
Ministerie van Onderwijs.  
Regelmatig, maar niet structureel, zijn er donaties van de 
kant van particulieren en maatschappelijke instellingen.  
Om voort te gaan is het nodig meer inkomsten te verwerven 
ook in eigen omgeving.   
 
 

Nieuwe wetgeving in Indonesië 
 
Waarschijnlijk zal nog in 2015 de wetgeving t.a.v. 
personen met een beperking worden gewijzigd. De 
bestaande wetten gaan uit van een denkwijze waarbij 
personen met een handicap als object van zorg worden 
beschouwd. De wetgeving zal in overeenstemming 
worden gebracht met het “Verdrag inzake rechten van 
personen met een handicap” (VN, 2006), dat door 
Indonesië werd geratificeerd in 2011. In de toekomst wil 
men zich vooral richten op de eigen leefomgeving met 
erkenning van eigen rechten en mogelijkheden van 
mensen met een beperking. Deze veranderingen 
stemmen overeen met de lijn die Panti Asih gekozen 
heeft in de nadruk op Community Based Rehabilitation-
trainingen en onderwijs. De gelijkstelling van personen 
met een beperking met anderen is een uiting van een 
positieve denkwijze. Dus niet benadrukken wat iemand 
niet kan, maar oog hebben voor talenten, capaciteiten 
en reële mogelijkheden die er zijn bij de persoon en zijn 
omgeving. Deze houding moet ook in de volle breedte 
van de samenleving gemeengoed worden. De positieve 
houding betekent ook de noodzaak van een actief beleid 
van overheid en samenleving op het gebied van 
werkgelegenheid, vervoer, onderwijs, gezondheidszorg 
etc. Panti Asih is een instelling waaraan dus veel 
behoefte hoort te zijn.  
 
Verenigingen, scholen, kerken, bedrijven 
Camelia ondersteunt met veel voldoening Panti Asih en 
de mensen die baat hebben bij het werk dat wordt 
verricht. We hopen blijvend daartoe in staat te zijn met 
uw hulp in de vorm van geldelijke steun. Bovendien 
bewijst u ons een grote dienst als bekendheid wordt 
gegeven aan Camelia en Panti Asih bijv. als er een 
keuze moet worden gemaakt voor een goed doel bij 
families, scholen, verenigingen, werkgroepen, kerken, 
bedrijven etc. Vanuit Camelia zijn we bereid voor 
materiaal te zorgen, wellicht ook voor een persoonlijke 
presentatie. Zie ook: www.stichting-camelia.nl

Financiën 

Ook in 2015 ontvingen we steun van Impulsis voor financiering van CBR-cursussen van Panti 
Asih. Daarnaast is het verblijf van 5 bewoners van Panti Asih gefinancierd en de 
vervoerskosten voor leerlingen van de school voor buitengewoon onderwijs. Ook werd 
bijgedragen aan de vergoedingen verleend aan de medewerkers. 

ONTVANGSTEN 2012 2013 2014  UITGAVEN 2012 2013 2014 
         

Particuliere donateurs 17.465 11.885 17.672  steun aan Panti Asih reguliere 
hulpverlening 18.000 14.000 12.000 

Vooruitontvangen giften 145 205 63  Extra steunverlening 37.000 26.000 21.000 
Jubilea, verjaardagen, acties, 
scholen, kerken,  etc 15.325 12.244 12.350  Ten laste van bestemde 

reserve -16.200 -5.700  

Projectsteun IMPULSIS 23.231 18.585 26.135  Bank en diverse kosten 252 625 278 
rente-inkomsten 1.721 1.378 954  Vooruitontvangen giften 205 63 200 
     Vooruitontvangen projectsteun 

CBR-cursussen 18.585 9.293 16.842 
     Dotatie aan bestemde reserve   16 6.850 
     Batig saldo 45  4 
         
                                                             57.887 44.297 57.174   57.887 44.297 57.174 
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