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Nieuws uit Panti Asih
Op 3 juni was de afsluiting van de cursus Community
Based Rehabilitation. Er waren 20 deelnemers, zoals
was gepland, waarvan 6 meisjes en 14 jongens. Aan
de cursus gaat natuurlijk voorbereiding vooraf.
Allereerst de werving van deelnemers. Per cursus
wordt gekozen voor een bepaalde regio. Plaatselijke
scholen worden benaderd en andere instanties. Met
gezinnen met een jongere met een verstandelijke
beperking wordt contact opgenomen en bij
belangstelling worden gesprekken gevoerd.
Gedurende 2 maanden verblijven de jongeren in Panti
Asih in Pakem en krijgen trainingen. Allereerst in het
ontwikkelen van vaardigheden, zoals tuinbouw en
veeteelt. Daarnaast ook sociale vaardigheden. De
training wordt afgesloten met een slotbijeenkomst waar
de deelnemers ook optreden. Een feestelijke avond
waar ook het certificaat van deelname wordt
uitgereikt.Ook wordt een geit meegegeven naar huis,
zodat de deelnemer thuis verder aan het werk kan. De
ouders zijn ook aanwezig. Ze zullen trots zijn op hun
zoon of dochter en ook het contact met andere ouders
en families werkt ondersteunend en inspirerend.
Na de cursus nemen de deelnemers hun plaats in het
gezin en de eigen woonomgeving weer in. De meeste deelnemers wonen buiten de stad en hebben hun bezigheden in de
agrarische sfeer. Er zijn enkele andere berichten. Een meisje gaat met haar moeder 's morgens vroeg mee naar de markt
om thuis gemaakte producten te verkopen. Een andere oud-deelneemster is bezig samen met haar moeder aan huis een
winkeltje te runnen in een nieuwbouwwijk in Yogyakarta. Eerder was een deelnemer aangenomen bij een overheidskantoor
voor “Sociale Zaken”. In Prambanan werd een jongere die de verkeerde weg op met verkeerde vrienden omging door de
plaatselijke “lurah” (dorpshoofd)
aangesteld voor werkzaamheden. Ook in
Panti Asih is één van deelnemers min of
meer vaste medewerker geworden. Hij is
assistent bij de cursus en helpt ook als er
gasten zijn in het bezinningscentrum
“Camelia” dat bij Panti Asih hoort.
Daarnaast zijn een aantal jongeren na de
cursus naar de school voor buitengewoon
onderwijs van Panti Asih gegaan. De zorg
voor de “followup” is erg belangrijk.
Ongeveer 2 maanden na de cursus
worden de gezinnen opgezocht om te
bespreken hoe het gaat.
In september, na de Ramadan
(vastentijd), zal de volgende cursus van
start gaan
Overlijden van 2 bewoners.
Het afgelopen jaar zijn er 2 bewoners van
Panti Asih komen te overlijden. Dat is
zeer verdrietig. Een vrouw en een man.
De dood van de man kwam zeer
onverwachts. Op dit moment wonen er
nog 5 mensen intern. Er zijn nog geen
nieuwe bewoners.

Unicef-rapport
Het jaarlijkse kinderrapport van UNICEF had dit jaar kinderen met een beperking als thema:
“The state of the world’s children 2013 children with disabilities”. Kinderen zijn kwetsbaar.
Dat geldt nog veel sterker voor kinderen met een beperking. De beperking heeft directe
gevolgen maar daarnaast zijn er nog andere efactoren die belemmerend werken: armoede,
schaamte, angst (“Zou het niet besmettelijk zijn?”), criminaliteit.
Het Unicef-rapport is realistisch van toon, maar onderstreept hetgeen ook elders gezegd is:
stop met het uit-sluiten en marginaliseren van kinderen met een beperking. Ook wordt
bezwaar gemaakt tegen institutionalisering. Daarvoor in de plaats moet komen: “familybased care” en “community based rehabilitation” (CBR).
Op 31 mei werd het rapport in Indonesië gepresenteerd. De Indonesische minister van
sociale zaken Salim Segaf Al-Jufri gaf toe dat de regering te weinig omkijkt naar kinderen
met een beperking. Dat is ernstig maar er is in ieder geval een minister die zijn
verantwoordelijkheid op dit punt openlijk erkent. Het is natuurlijk duidelijk dat niet alleen de
overheid een taak heeft, maar de samenleving in haar geheel. Hoezeer de overheid het
initiatief neemt of het overlaat aan de verantwoordelijkheid van de samenleving is overal een
punt van afweging, ook in Nederland.
Spiegel je Panti Asih aan dit rapport dan kun je een aantal zaken constateren. Panti Asih heeft zich de afgelopen jaren sterk
geconcentreerd op kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Ook is er nadruk gelegd op verbetering van de
thuissituatie en de vorming van kinderen en jongeren in het onderwijs. Het rapport gaat over kinderen met een beperking, zowel in
lichamelijk als verstandelijk opzicht. Niet alles wat als perspectief gesteld kan worden voor kinderen met een lichamelijke beperking
geldt ook voor kinderen met verstandelijke beperking. De verstandelijk beperking zal altijd een grote mate van afhankelijkheid en
kwetsbaarheid inhouden.

Financiën: jaarrekeningen 2010-2012

De uitgaven aan Panti Asih zijn besteed aan: ondersteuning personeelskosten, bouwkosten en cursus CBR
ANBI: de stichting Camelia is door de Belastingdienst erkend als ANBI-instelling (Algemeen Nut beogende Instelling)
erkend. De donateurs kunnen hun gift in mindering brengen op het belastbaar inkomen.
Giften van bedrijven: Giften van bedrijven aan goede doelen als Camelia zijn sinds 2012 volledig aftrekbaar van de
winst. De drempel van € 227 is komen te vervallen.
Impulsis heeft een bedrag van € 23.231 beschikbaar gesteld voor 5 CBR-trainingen
(2012-2014) onder voorwaarde dat Camelia het dubbele bedrag voor deze
cursussen betaalt .
Mevr. Truus Dicke is sinds 1989 verbonden aan Panti Asih. Ze nam het initiatief tot oprichting van de Stichting
Camelia. Ze woont in Yogyakarta en onderhoudt de contacten met Panti Asih.
Het werk voor de Stichting Camelia wordt op vrijwillige basis verricht. Panti Asih, de stichting in Pakem (bij
Yogyakarta) die wordt ondersteund, is een zelfstandige Indonesische stichting.

