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Bezoek aan Panti Asih 
 

In juli was Rein Veenboer, voorzitter van de Stichting Camelia, met familie op vakantie in Yogyakarta en had uitgebreid 
contact met directie en staf van Panti Asih. Ook werd een bezoek gebracht aan een aantal oud-deelnemers van een 
door Panti Asih gegeven Community Based Rehabilitation-cursus (vaardigheid,zelfstandigheid). Natuurlijk was ook 
Truus Dicke  initiatiefnemer van de stichting Camelia en nog steeds woonachtig in Yogyakarta, hierbij nauw betrokken. 
Vanuit het bestuur van Camelia was er behoefte om geïnformeerd te worden over de huidige stand van zaken, nu er 
belangrijke veranderingen in gang zijn gezet.  
 Af en toe kwamen de verhalen los over de situatie na de uitbarsting van de Merapi in 2010. Er is veel gebeurd en het 
heeft de directie en medewerkers diep geraakt.  Er is ook gesproken over de stand van zaken en de toekomstplannen: 
cursussen, de school, het  werven van nieuwe bewoners, de gebouwen en faciliteiten. De informatie is verwerkt in 
deze Nieuwsbrief.  
Panti Asih verandert en het is ook voor ons belangrijk te weten wat deze veranderingen inhouden. We hopen met deze 
brief een duidelijk beeld te geven van Panti Asih dat zich na een lastige overgangsperiode weer opricht en het werk 
waarmee aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw werd begonnen op nieuwe wijze voortzet. 
De gesprekken met Frans Allorerung en Santi, zijn vrouw die ook binnen Panti Asih werkzaam is, en de medewerkers 
waren nuttig. Het bepaalde je bij de feitelijke omstandigheden De gesprekken gedurende 3 dagen waren  ook 
inspirerend. Er wordt zichtbaar vooruitgang geboekt. Dat geeft voldoening,ook al zijn het nog de eerste stappen die in 
een nieuwe richting zijn gezet. 
  

De overgang naar een “nieuw Panti Asih”, waarover reeds 
eerder werd bericht, betekent afbouwen en opbouwen.    
Het aantal medewerkers moest sterk worden beperkt. 
Directeur Frans Allorerung en zijn vrouw Santi vertelden 
hoe moeilijk ze het vonden om aan het personeel te 
vertellen, dat velen van hen niet zouden kunnen 
aanblijven. In overleg met beheerder van de grond en 
gebouwen.de stichting voor christelijke instellingen voor 

gezondheidszorg,  werd bepaald dat het terrein aan de 
oostzijde van de weg bestemd zou worden voor Panti 
Asih.  
Panti Asih zet zich meer dan voorheen in voor onderwijs 
en training van personen met een verstandelijke 
beperking, m.n. jongeren.  
Reeds eerder waren cursussen “Community Based 
Rehabilitation” gehouden, waarbij gedurende enkele 
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maanden aan jongeren met een verstandelijke beperking 
een training wordt gegeven in Panti Asih zodat ze daarna 
in de eigen woonomgeving beter. kunnen functioneren. 
Deze cursussen wil Panti Asih nu jaarlijks zo mogelijk een 
aantal keren houden.  
Het tehuis is ook weer in gebruik genomen en het aantal 
bewoners zal waarschijnlijk groeien van 7 tot ongeveer 
25. Ze zullen er, anders dan vroeger, maximaal 5 jaar 
wonen Ze ontvangen niet alleen verzorging maar ook 
training en scholing. De contacten met zullen levend 
blijven.  
Daarnaast is er al lange tijd ook een “sekolah luar biasa” 
(school voor buitengewoon onderwijs), waar dagelijks 
enkele tientallen leerlingen komen, waarvan een aantal 
door Panti Asih van huis wordt opgehaald. Ook aan deze 
school wordt een groot belang toegekend. Onderwijs 
heeft immers een duurzaam resultaat. 
 
Panti Asih maakt dus een ontwikkeling door die ook 
elders, zoals in Nederland, plaatsvindt: van een tehuis 
naar een organisatie met meer nadruk op  persoonlijke 
en.  
Er blijft wel een bijzonder zorg om een groep van mensen 
die een zeer zware beperking hebben en niet in staat zijn 
om een training te volgen. Die zorg is er ook om mensen 

met een verstandelijke beperking die geen thuis meer 
hebben. Bij de leiding van Panti Asih is hier zeker oog 
voor. Maar er moeten keuzen gemaakt. Panti Asih heeft 
maar zeer begrensde mogelijkheden. Vandaar de 
bovengenoemde keuzes.  
Camelia wil graag ondersteuning blijven geven. De 
behoefte aan organisaties als Panti Asih is eigenlijk heel 
groot. Er is ook in Indonesië een zeer groot aantal 
mensen met een verstandelijke beperking dat ernstig  
tekort komt, in zorg en aandacht, maar vooral ook in 
ontplooiingsmogelijkheden. Panti Asih doet wat het kan.  
 
De mensen waarop Panti Asih zich richt, zijn zeer 
kwetsbaar, afhankelijk en ondergewaardeerd. Met hen 
wordt veel te weinig rekening gehouden in de 
ontwikkelingsgang die Indonesië doormaakt. De 
economie groeit zeer redelijk, maar er zijn mensen die 
daar weinig van merken. Dat geldt in het algemeen ook 
voor de aandacht, zorg en training voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Het is zeer te hopen dat Panti 
Asih niet alleen aantal mensen verder helpt, maar ook 
sociaal-maatschappelijk baanbrekend werk kan 
verrichten. Het land opbouwen moet juist ook de zorg 
voor de kwetsbaren inhouden. 
 

 
 
 

  Sutrisno nam deel aan CBR- cursus  
 
Sutrisno is oud-deelnemer aan de cursus CBR. In juli 
kreeg hij bezoek van directie en staf van Panti Asih in 
gezelschap van Truus Dicke, Rein Veenboer en 
familie. Hoe gaat het nu met Sutrisno? Hij woont met 
zijn familie in het gebergte ten zuiden van Yogyakarta, 
de Gunung Kidul. Ze leven, zoals de andere gezinnen 
in die omgeving, zeer eenvoudig en sober. De weg 
naar hun huis is goed, zelfs verhard. Er is dus een 
goede verbinding met de buitenwereld. Sutrisno laat 
zijn  “certificaat van deelname” zien. De buren komen 
aanlopen. Een vrolijke buurman laat lachend zien dat 
hij Sutrisno een toffe vent vindt. Frans Allorerung, 
directeur van Panti Asih spreekt de ouders 
bemoedigend toe en spoort hen aan verder te gaan op 
de ingeslagen weg en hun zoon vertrouwen te tonen 

en bij het werk te betrekken. Voor Sutrisno houdt dit 
werk o.a. in geiten verzorgen.  
De ouders zullen nogmaals bevestigd zijn in hun 
gevoel van trots voor hun zoon Sutrisno. Je ziet het 
voor je: een jongen op weg naar volwassenheid, 
vriendelijke ouders en buren aan wie je kunt merken 
dat hun eigen levensonderhoud en zeker de toekomst 
van Sutrisno hun veel zorg geeft. Armoede zorgt voor 
achterstand en die achterstand wordt groter als je 
verstandelijk beperkt bent. Sutrisno heeft van de 
cursus geleerd en is zelfverzekerder geworden. Het is 
een resultaat dat in getallen nauwelijks kan worden 
gemeten en als het zou kunnen, zou het nauwelijks 
meetellen als bewijs van groei en vooruitgang in 
Indonesië..Maar met Sutrisno gaat het beter dan 
vroeger. En dat telt echt! 



Nieuwe cursus CBR 
 
In september start er een nieuwe cursus voor mensen van 
buiten. Enkele medewerkers zijn erop uit gegaan en 
hebben contact opgenomen met plaatselijke bestuurders 
en onderwijzers en kwamen via hen in contact met 
families met kinderen met een verstandelijke beperking. 
Ze krijgen de mogelijkheid aangeboden om deel te 
nemen. De familie draagt zo mogelijk financieel mee. 
Voor iedere cursus wordt een aparte regio bepaald om 
deelnemers te werven. Dat maakt begeleiding thuis na 
afloop van de cursus ook gemakkelijker, de deelnemers 
wonen op betrekkelijk korte afstand van elkaar. Er worden 
vooral gezinnen in dorpen en kleinere plaatsen benaderd. 
Dat betekent vaak wel dat deelnemers  afkomstig  zijn uit 
armere gezinnen. Men concentreert zich vooralsnog niet 
op de stedelijke gebieden. Eén van de redenen is dat het 
in stedelijke gebieden vanwege sterkere concurrentie 
moeilijker is om geschikt werk te vinden. De cursus 
bestaat uit een aantal onderdelen: basiskennis waarover 
je moet beschikken om je zaken thuis te regelen, 
vakkennis, vaardigheden, maar ook creativiteit en sport.  
 
 

 
Gebouwen 
 
Nu er minder bewoners zijn in Panti Asih, zijn ook 
minder gebouwen in gebruik. De grond is in bezit van 
een stichting van christelijke instellingen op het gebied 
van de gezondheidszorg, waartoe ook het ziekenhuis 
Bethesda in Yogyakarta behoort. Panti Asih is 
gevestigd op het terrein van het voormalig sanatorium 
aan de weg naar het bergdorp Kaliura ng. De grond 
die nu na recente gebeurtenissen en veranderingen 
beschikbaar is gesteld ligt aan de westkant van de 
weg. Alleen de school ligt voorlopig nog aan de 
oostkant. De gebouwen van Panti Asih bevinden zich 
nu dicht bij elkaar: een gebouw waar mensen intern 
wonen met in de toekomst een aantal 
kantoorvertrekken, een ontmoetingscentrum voor 
grotere bijeenkomsten, overnachtingsmogelijkheden 
voor deelnemers van de CBR-cursussen en het 

retraitecentrum met de naam “Camelia” voor groepen van 
buiten. Er zijn de afgelopen jaren mede met steun van de 
stichting Camelia bouwkundige herstel- en vernieuwings-
werkzaamheden geweest. Het werk is nog niet helemaal 
voltooid.  
De gebouwen van Panti Asih zijn nu geconcentreerd op een 
kleinere ruimte dan vroeger. Het complex vormt hopelijk voor 
de toekomst een stevige basis voor belangrijk werk.  
 
Het guesthouse heet nu “retraitehuis Camelia”. Het wordt 
redelijk benut, de inkomsten hebben ondanks de uitbarsting 
van de Merapi een lichte stijging te zien gegeven. Er is geen 
vaste staf. Als er een groep logeert  wordt contact 
opgenomen met freelance medewerkers. De gasten bestaan 
vaak uit groepen van scholen en andere maatschappelijke  
instellingen. Men geeft het adres al aan elkaar door.  
Het is niet alleen voor de financiën nuttig om mensen in 
Panti Asih te ontvangen, maar ook voor de contacten. 
Gasten ontmoeten ook vaak de vaste of tijdelijke bewoners. 
Hierover zal in eigen kring zeker worden nagepraat. 

Tekst van het certificaat dat wordt  uitgereikt aan 

deelnemers van de cursus CBR:  

 

CERTIFICAAT 

Service instituut voor vorming van personen met 

een verstandelijke beperking spreekt waardering en 

dank uit aan: 

(naam) 

die als deelnemer van groep VII (16 maart – 15 juni 

2009  participatieve training volgde op het gebied 

van landbouw, veeteelt, techniek, handvaardigheid, 

management, leiderschap, persoonlijkheids-

vorming en samenwerking in groepsverband.  

De training heeft plaatsgevonden in het centrum 

Panti Asih, Pakem 

 

Drs. Kriswanto 

Hoofd Dienst sociale zaken, werkgelegenheid en 

gezinsplanning. 

 

 

Frans Allorerung,  

directeur Panti Asih 

 

 



 “Desa Panti  Asih” 
In de directe omgeving van Panti Asih is een soort 
buurtschap gelegen. Een tijdje geleden moesten er 
regelmatig vrachtwagens naar toe. Om de chauffeurs 
de weg te wijzen werd een bordje geplaatst “Desa 
Panti Asih”. Het bordje klopt natuurlijk niet, Panti Asih 

is geen dorp, maar het aardige is dat de bewoners zo 
onbewust laten blijken dat voor hen Panti Asih en het 
dorpje bij elkaar horen. Dat is een ander geluid dan de 
roep om mensen met een verstandelijke handicap de 
buurt te houden.  

 

 
 
 
 

Huidige financiële steunverlening 
De veranderingen in Panti Asih hebben ook gevolgen 
voor de wijze van steunverlening door Camelia. In het 
verleden waren er meer medewerkers en werd meer 
steun uitgegeven in de vorm van een bijdrage voor een 
hoger loon voor de medewerkers. Het aantal 
medewerkers is sterk afgenomen.   
De ondersteuning door Camelia gevraagd voor  
verblijfkosten van de huidige bewoners, gebouwen en 
voorzieningen en aan een CBR cursus, die in 
september van start gaat. Er zijn eenmalige kosten 
zoals het opknappen en aanpassen van de gebouwen 
en de inrichting ervan.  
Camelia betaalt een bijdrage voor de huidige 8 
bewoners van het tehuis in Panti Asih. In de komende 
tijd zullen ook nieuwe bewoners hun intrek nemen in 
Panti Asih. Ze zullen betaald worden door hun familie, 
maar er moet ook rekening worden gehouden met 

onvermogen tot volledige betaling omdat men niet 
genoeg eigen inkomen heeft. De leerkrachten op de 
school voor buitengewoon onderwijs worden door de 
overheid betaald, maar er zijn meer kosten, o.a. het 
vervoer van de kinderen van en naar school. Camelia 
draagt ook daaraan bij en zal dat blijven doen. Hoe ver 
de mogelijkheden reiken voor Camelia zal in de 
komende tijd blijken. Hopelijk zijn er ook bijdragen 
vanuit andere bronnen. 
 
Camelia wil Panti Asih graag blijven steunen in de 
nieuwe opzet.  Gezien hun plek in de samenleving 
verdient de groep waarom het gaat zeer veel aandacht 
en steun. 

 

 
 
 
De inkomsten en uitgaven waren de laatste jaren als volgt: 

 
Rekening 2010 – 2011 

 
Ontvangsten  2010 2011  Uitgaven 2010 2011 

         
Particuliere donateurs   26758 17790  Steun aan Panti Asih:   

Vooruitontvangen giften   125 38  reguliere hulpverlening 20500 19000 

Jubilea, verjaardagen, 
acties 

  15758 27706  Noodhulp i.v.m. tegenslagen 8200 3300 

        

Extra donatie i.v.m. 
tegenslagen 

  8149 2555  Extra steunverlening 8500 18700 

rente-inkomsten  1298 1496  Bank en diverse kosten 261 266 

      Vooruitontvangen giften 38 145 

      Dotatie aan voorziening i.v.m. 
aangegane verplichtingen 

5000 5000 

       Toevoeging bestemde reserve 
(projecten) 

9500 3000 

       
 

Batig saldo 89 174 

Totaal  52088 49585    52088 49585 

 


