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Samen aan het werk 

Trainingen voor jongeren met een verstandelijke beperking 

 

In 2017 werden 2 basistrainingen Community Based Rehabilitation gehou-

den. Zo’n training is een hele onderneming. Allereerst gaan medewerkers 

van Panti Asih erop uit om deelnemers te werven. Ze voeren  gesprekken 

met onderwijzers en andere contactpersonen. Daarna krijgen belangstellen-

de ouders en hun kinderen meer uitleg en vindt aanmelding plaats. Zo komt 

een groep van deelnemers in de leeftijd van 16-25 jaar tot stand. De cursus-

deelnemers zien elkaar voor het eerst in Panti Asih, waar ze onafgebroken 

een periode van 2 maanden verblijven. In het begin is het nog even wennen 

en elkaar leren kennen. Er worden al snel groepen gemaakt en taken wor-

den verdeeld. Na één of twee weken is de cursus in volle gang. Er is een 

duidelijk dagritme. Samen op een vaste tijd aan tafel. Daarnaast zijn er aller-

lei werkzaamheden, in de huishouding, in de tuin en er is ook een installatie 

voor de waterafvoer geplaatst. En met nog allerlei andere taken was men 

aan het werk. Naast het werk is er ook sport en zijn er danslessen.  

De cursus wordt afgesloten met een bijeenkomst waarin de deelnemers de 

belofte doen aan elkaar (en aan zichzelf) dat ze hun leven anders  zullen 

inrichten dan ze voorheen gewend waren. Ook dat is een deel van het leer-

proces: beslissingen nemen en stappen zetten. En natuurlijk wordt een certi-

ficaat uitgereikt dat later een plaats kan krijgen in een fotolijst aan de muur. 

Na de cursus gaan ze thuis weer verder met hun gewone leven, maar dan 

dus wel anders. Uit de rapporten van medewerkers die hen een tijd na te-

rugkeer naar huis weer opzoeken, blijkt dat ze echt veranderd zijn. Ze weten 

beter wat ze willen, ze kunnen meer en hebben ook een groter zelfvertrou-

wen. 
 

Nieuw: cursus voor ouders  

In december is voor het eerst een toerustingscursus georganiseerd voor 

ouders van jongeren die deelnamen aan een CBR-training. Ze kregen infor-

matie over de beperkingen en capaciteiten van mensen met een lichte ver-

standelijke beperking. Daarnaast werd allerlei input besproken en deelden 

ouders ervaringen. De inhoud van de cursus ging niet alleen over de ver-

standelijke beperking, maar ook over werk en het voeren van een bedrijfje.  

De ouders waren laagopgeleid en zijn meestal zeer arm. In de cursus had-

den ze elkaar veel te vertellen. Ze wisselden ervaringen uit, maar leerden 

ook zelf hoe sterker in het leven te staan. De cursus duurde 3 dagen en 

vond ook plaats in Panti Asih. In januari werd een 2e cursus gehouden voor 

ouders.  

De zelfredzaamheid versterken van jongeren met een beperking is uiterma-

te belangrijk, maar de houding tegenover hen van de kant van ouders en 

mensen in de directe omgeving is ook van zeer vitaal belang.  

  



Rekening 2016—2017 2016 2017 

   

Inkomsten   

Tevoren ontvangen 700  

Giften particulieren 14.569 18.663,74 

Legaten   

Overige reguliere inkomsten 7.461  

Geoormerkt -  

Projectsteun Impulsis/Kerkinactie 32.500  

Rente-inkomsten 410 0,26 

Uit reserve  12.530,00 

 55.640 31.194,00 

Uitgaven   

Reguliere steunverlening 15.000  

Bank- en div. kosten 331 309,31 

Terugstorting projectsteun Kerkinactie  15.000,00 

Vooruit ontvangen giften 875  

Vooruit ontvangen projectsteun 32.500  

Dotatie bestemde reserve 6.934 4.100,00 

Batig saldo  11.784,69 

 55.640 31.194,00 

In 2017 vonden 2 CBR-trainingen plaats en 1 training 

voor ouders van jongeren met verstandelijke beper-

king. Een van Impulsis/Kerkinactie ontvangen bijdrage 

van € 15.000 voor cursussen in 2016 die niet plaats-

vonden is geretourneerd. Voor 2017 en 2018 mochten 

we opnieuw een toezegging van Kerkinactie ontvan-

gen. 

De uitgaven in 2017 hielden in:  

 Bijdrage personeelskosten 

 Verblijf van 5 vaste bewoners van Panti Asih 

 Vervoer van leerlingen van de school van bui-

tengewoon onderwijs van Panti Asih 

 Pakket levensmiddelen 2x per jaar voor mede-

werkers 

 Kosten CBR-trainingen en training voor ouders 

we  (werden in 2017 betaald vanuit gelden die 

al in 2016 waren overgemaakt naar Indonesië) 

FINANCIËN  

Giften 

Uw financiële bijdrage voor onderwijs, trai-

ningen en zorg voor kwetsbare jonge men-

sen met een verstandelijke beperking en 

hun ouders wordt zeer op prijs gesteld.  

U kunt een gift overmaken op rekening 

NL30 ABNA 050 13 54 220.  

De Stichting Camelia is erkend als ANBI-instelling. Giften zijn 

dus fiscaal aftrekbaar.  

Frans Allorerung, directeur Panti Asih, maart 2018: 

De bijdrage van Camelia was voor ons zeer belangrijk. In de afgelopen jaren hebben al honderden jongeren 

een training ontvangen, jongeren die vroeger nutteloos geacht werden, maar nu op waardige wijze kunnen 

functioneren. 

De training voor ouders versterkt het leereffect bij jongeren. Het is ook goed vast te stellen dat ouders mee-

profiteren. Het gezin kan een voorbeeldfunctie vervullen binnen de eigen woonomgeving. Zij zien hoe een 

jongere met een verstandelijke beperking volwaardig deel uitmaakt van de samenleving. 

Hartelijk dank van Panti Asih aan alle personen en instellingen die via Camelia ons steunen in het werk. 

Ernstige gezondheidsproblemen Truus Dicke 

Mevr. Truus Dicke, die het initiatief nam tot oprichting van Camelia, heeft grote gezondheidsproblemen. Een aantal 

maanden geleden werd ze getroffen door een herseninfarct. Ook had ze problemen aan hart, nieren en longen. Lan-

ge tijd verbleef ze in ziekenhuis Bethesda in haar woonplaats Yogyakarta. De gezondheidsproblemen ontnamen haar 

de mogelijkheid haar werk voor Panti Asih en Stichting Camelia uit te voeren. De toezending van de steun aan Panti 

Asih gaat niet meer via haar, maar rechtstreeks naar de Yayasan (stichting) Panti Asih Pakem.  

Truus is nu weer thuis, het herstel verloopt langzaam.  We hopen van harte op verbetering. 


