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Twee jaar geleden zag het er voor Panti Asih letterlijk zeer donker uit. Er was een
uitbarsting geweest van de vulkaan Merapi en de bewoners waren geëvacueerd.
Velen zijn daarna teruggebracht bij hun familie en de meesten van hen zijn er
gebleven.
Het is nu een andere tijd: Panti Asih telt nu nog 8 bewoners. Dit aantal zal in de
toekomst nog toenemen. Een duidelijke verandering zijn het houden van trainingen
voor jongere personen met een verstandelijke beperking, die voor Panti Asih nu een
hoofdtaak zijn geworden. Kort gelden werd een cursus fgesloten en zijn de
deelnemers met hun certificaat van deelname weer naar huis teruggekeerd.
Medewerkers van Panti Asih blijven contact houden met hen en met de familiekring.
Dat laatste is ook zeer belangrijk. Ouders, familie, buren, vrienden hebben veel bij te
dragen aan het geluk en goed functioneren van de trainees. De komende jaren zal
2 x per jaar een dergelijke cursus worden gehouden.
Steun van Impulsis
Tot onze grote vreugde heeft Impulsis een aanvrage van
onze kant om de cursussen van 2012-2014 mede te
ondersteunen gehonoreerd. Er is een toezegging gedaan
van ruim € 23.000 onder voorwaarde dat Camelia het
dubbele van dit bedrag bijdraagt. Aan die voorwaarde voldoen we graag want
daarmee kunnen we Panti Asih zekerheid en vertrouwen bieden om de CBRcursussen voort te kunnen zetten en verder te ontwikkelen. De steun van Impulsis is
erkenning van Camelia maar wat veel belangrijker is een flinke steun in de rug voor
Panti Asih. Er wordt tegenwoordig veel gesproken over ontwikkelingssamenwerking.
Het is goed om te kijken naar effectiviteit en noodzaak, maar één ding is duidelijk: de
groep die door Panti Asih wordt ontvangen en gevormd bestaat uit blijvend
afhankelijke en kwetsbare mensen. Er wordt graag geïnvesteerd in talenten en
ondernemende figuren, maar investeren in deze groep fantastische mensen levert
economisch gezien misschien niet rendabel, maar ze verdienen het wel.
Financiën
Naast de CBR-cursus geeft Camelia steun voor het voltooien van de gebouwen. Ook
het verblijf van 8 bewoners nemen we voor onze rekening. Zij hebben geen familie
die hen oindersteunt. Op dit moment lukt het ons om deze steun te verlenen, omdat
er nog reserve overgebleven is na de ommezwaai in 2011. Maar aanspreken van
reserves doe je niet bij voortduring. We willen een beroep op u doen Panti Asih te
blijven steunen. De mensen zijn het dubbel en dwars waard.

