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Panti Asih
Op 29 oktober start op Panti Asih opnieuw de cursus Community
Based Rehabilitation voor jonge mensen met een verstandelijke
beperking. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de afronding van
de CBR-cursus die eerder dit jaar plaatsvond. Zo’n cursus bestaat
uit 3 fasen: werving van deelnemers met bezoek aan mogelijke
deelnemers en hun ouders, de cursus van 8 weken in Panti Asih in
Pakem en bezoek aan huis van medewerkers van Panti Asih om
de situatie thuis te bespreken en dan ook te kijken of de cursus de
deelnemers verder geholpen heeft. Over het algemeen is dat bij

In memoriam Roel Zuidema
Tot ons grote verdriet moeten wij u berichten dat onze penningmeester, Roel
Zuidema, op 19 juni is gestorven. Lange
tijd vervulde hij de functie van penningmeester. Roel Zuidema was econoom,
maar hij was voor ons veel meer dan iemand die goed op de penningen let. Hij
straalde rust uit en had inzicht in de materie. Met Indonesië en Java had hij een
persoonlijke band. Panti Asih is gelegen
op korte afstand van Roel’s geboorteplaats Yogyakarta, Hij voelde ook de verbondenheid met de mensen die in Panti
Asih woonden of er onderwijs en training
ontvangen, mensen met een verstandelijke beperking. In april liet hij ons onverwachts weten dat hij ernstig ziek was en
een operatie moest ondergaan. Na de
operatie traden complicaties op die hij niet

Oud-deelnemer van CBR-cursus en
zijn vader. Links: teamlid CBR-cursus

meer te boven kwam. Op de kaart stond
“Roel is thuis”.

een grote meerderheid ook duidelijk het geval. Als dat niet zo blijkt te zijn, dan wordt er natuurlijk naar gezocht naar wat het probleem is.
Gelukkig verloopt het dit jaar beter dan in 2016, dat zeer moeizaam is verlopen. Eén van de leidinggevende medewerkers aan de CBR-cursussen is vorig jaar overleden. Dat was zeer verdrietig en een forse tegenslag. In februari moest directeur Frans Allorerung voor een aantal weken worden opgenomen in het
ziekenhuis. Er waren verschillende gezondheidsproblemen. Herstel en revalidatie hebben lange tijd in beslag genomen. Ook Truus Dicke was ernstig ziek Zij moest lange tijd in het ziekenhuis verblijven. Ze is hersteld, maar is onlangs nog weer opgenomen geweest.
Door deze problemen lukte het niet de geplande cursussen te organiseren. Zeer spijtig, maar ook te begrijpen. Het onderwijs aan de school met 40-50 leerlingen, ging gewoon door. Ook verbleven er 5 mensen
intern in Panti Asih.

De problemen in 2016 waren dus intern. Behoefte aan de cursussen bestaat er wel. Er zijn vele jongeren
in de vooral armoedige, landelijke omgeving, die mee willen doen aan de cursussen die Panti Asih aanbiedt. Het is daarom van groot belang dat het werk verder gaat. De opzet van CBR-cursussen voor mensen met een verstandelijke beperking is tamelijk nieuw. De overtuiging heerst bij velen, ook bij de overheid dat deze bevolkingsgroep aandacht en trainingen nodigt heeft om sterker te komen staan in de samenleving. Maar ook een gevoel van onbehagen, schaamte en zelfs afkeer ten opzichte van deze groep
van mensen is ook nog volop aanwezig. Sommigen worden uitgescholden en gepest. Daarnaast is het
vanuit een zakelijk economisch gezichtspunt niet aantrekkelijk om geld te investeren in mensen die blijvend afhankelijk zijn.
De noodzaak van het werk van Panti Asih vindt erkenning en dat geeft vertrouwen. Maar dat betekent
nog niet dat er genoeg financiën en faciliteiten beschikbaar zijn. Daar mankeert het nog echt aan. Hopelijk
zal dat veranderen nu de welvaart in de middenklasse toeneemt en het besef van verantwoordelijkheid
voor een gezonde en veilige plaats voor mensen met een verstandelijke beperking groeiende is. Op dit
moment is het zaak om aan het werk te gaan en verandering te brengen. Allereerst met het oog op jonge
mensen met verstandelijke beperking, maar ook met het oog op de samenleving, in klein en groot verband.

FINANCIËN
Rekening 2016
2015

2016

Tevoren ontvangen

200

700

Giften particulieren

19.585

14.569

Legaten

24.683

Inkomsten

Overige reguliere inkomsten

7014

7.461

Geoormerkt

2.000

-

31.842

32.500

609

410

85.933

55.640

Reguliere steunverlening

15.000

15.000

Onderzoek zelfredzaamheid Panti Asih

43.000

-

Geoormerkte uitgave

2.000

-

Bank- en div. kosten

339

331

Vooruit ontvangen giften

700

875

15.000

32.500

9.894

6.934

85.933

55.640

Projectsteun Impulsis/Kerkinactie
Rente-inkomsten

Uitgaven

Vooruit ontvangen projectsteun
dotatie bestemde reserve

In 2016 hebben er geen CBR-trainingen plaatsgevonden.
Daarvoor was wel van Impulsis/Kerkinactie een bijdrage
ontvangen. Deze is weer geretourneerd.
De uitgaven hebben in 2016 betrekking op:


Bijdrage personeelskosten, zoals eerder is toegezegd



Intern verblijf van 5 vaste bewoners van Panti Asih



Vervoer van leerlingen van de school van buitengewoon onderwijs van Panti Asih

Penningmeester
Drs. Piet Beintema, vorig jaar toegetreden tot het bestuur,
heeft het penningmeesterschap op zich genomen.

Giften
Uw financiële bijdrage voor onderwijs, trainingen en zorg
voor kwetsbare jonge mensen met een verstandelijke
beperking wordt zeer op prijs gesteld. Volgend jaar zal
door Panti Asih ook een training voor ouders worden verzorgd zodat ook zij meer vertrouwen krijgen in de kansen
en mogelijkheden van hun dochter of zoon.
U kunt een gift overmaken op rekening

NL30 ABNA 050 13 54 220.
De Stichting Camelia is erkend als ANBIinstelling. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.

