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PANTI ASIH:
… organiseert Community Based Rehabilitation
trainingen voor jonge mensen (16-25 jr) met een
lichte verstandelijke beperking (2x per jaar; 2x
20 deelnemers) gericht op: zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, creativiteit, ondernemingszin, sociale vaardigheden in de eigen leefomgeving
… organiseert toerustingscursussen voor ouders
van CBR-deelnemers om (2x per jaar)
… biedt huisvesting en begeleiding aan 5 vaste
bewoners waarvan familie niet bekend is
… heeft een school voor buitengewoon onderwijs met ongeveer 50 leerlingen
Toerusting ouders van jongeren met een verstandelijke beperking, augustus 2018

Truus Dicke, initiatiefnemer van Stichting Camelia, gestorven op 4 oktober j.l.
Het was zeer verdrietig, het bericht dat we ontvingen: op 4 oktober j.l. is Truus Dicke is gestorven. Al langere tijd
ging haar gezondheid achteruit. Dat ging ook gepaard met geringe mobiliteit en andere ernstige problemen. Aan
het begin van dit jaar is ze langere tijd in ziekenhuis Bethesda opgenomen geweest. Daarna woonde ze weer thuis
in Yoygakarta, maar ze had wel dagelijks verzorging nodig. Ze is begraven op de begraafplaats van Panti Asih.
Truus was vanaf 1989 werkzaam bij Panti Asih, na in Semarang zich te hebben ingezet voor de opvang van personen met psychische problemen. Ze trainde en begeleidde medewerkers die hun werk deden zonder er goed voor opgeleid te zijn en was
er ook op andere terreinen actief bezig. Truus was al een aantal jaren
met pensioen maar ze bleef betrokken bij Panti Asih, niet alleen als
contactpersoon voor Camelia. Ook toen in 2010 de vulkaan Merapi uitbarstte en de bewoners van Panti Asih werden geëvacueerd was ze erbij en bood de hulp die toen zo hard nodig was.
De oprichting van onze stichting was een initiatief van Truus. Ook de naam Camelia is door
haar voorgesteld: C A cat M E ntal (verstandelijk beperkt) L I efdevol In Aandacht.
Haar leven lang was haar bestaan verbonden met kwetsbare mensen.
We gedenken haar met grote dankbaarheid en hopen als stichting op de weg verder te
gaan, die zij is gegaan. Wees jezelf, wees er voor een ander die jou nodig heeft.

Van Alma Ata naar Pakem
Dit jaar is het 40 jaar geleden dat de Alma Ata-verklaring werd
uitgegeven. Daarin werden landen en allerlei andere partijen opgeroepen om te werken aan Primary Health Care. De zorg voor de
gezondheid begint niet pas op het moment dat zich een medisch
probleem voor doet. Een gezonde leefomgeving scheppen en een
gezonde levensstijl aanleren, is waar je mee moet beginnen. Dat

betekent ook armoede bestrijden, zodat er voldoende en goed
voedsel en drinken is. De verklaring bouwt voort op de verklaring
van mensenrechten waarin uitgesproken werd dat ieder mens er
recht op heeft een menswaardig leven te kunnen leiden, elke dag
weer. Dat betekent ook inclusief denken, want niemand mag worden uitgezonderd. Oftewel het goede leven moet niet worden

voorbehouden aan mensen die slim, handig, vermogend, gezond
en fit zijn. Iedereen is rechthebbende, niemand uitgezonderd.
Deze overtuiging werd in 2006 ook vastgelegd in het “Verdrag
inzake rechten personen met een handicap”. De verklaring van
Alma Ata is nog steeds actueel ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn zeker grote vorderingen gemaakt,
maar nog veel te veel mensen doen nog niet echt mee. Daar
komt nog bij dat de samenleving steeds complexer wordt. Op dit
moment is er een dialoog gaande over zaken als dna-manipulatie
en kunstmatige intelligentie. Het is te vrezen dat mensen met
een intellectuele beperking steeds meer moeite zullen hebben
om erbij te blijven horen. We hebben met elkaar een andere

vooruitgang nodig. Verder komen is bij elkaar blijven. We moeten voorkomen dat onze samenleving een race wordt met voorlopers, een massa volgers en grote massa achterblijvers.
Panti Asih in Pakem bevindt zich met de trainingsprogramma’s
op de lijn die in Alma Ata is uitgezet. De eigen leefomgeving
moet gezond zijn, in medisch, maar ook in sociaal-cultureel opzicht. Mensen met een beperking horen goed onderwijs te ontvangen, net als iedereen, maar het ontbreekt er zo vaak aan. Wil
je je goed voelen, dan heb je vrienden en mogelijkheden nodig
om door werk en inzet een goed leven te hebben.

Tuinbouw: deelnemers van een CBR-training samen aan het werk

het geld dat we ontvangen vrijwel volledig over te dragen aan
Panti Asih. Maar tot grootse campagnes zijn we niet in staat. We
Panti Asih heeft een goed jaar achter de rug. Er worden cursushopen op de lezers van deze brief. We willen u allereerst vragen
sen gehouden voor jongeren en voor hun ouders. De stichting
om een bijdrage voor de waardevolle activiteiten van Panti Asih.
Camelia heeft dit met hulp van Kerkinactie mogelijk gemaakt.
Maar misschien kunt u de naam Camelia ook doorgeven aan anMaar natuurlijk zijn het de medewerkers van Panti Asih die het
deren, aan personen en instellingen: school, kerk, fondsen, bewerk doen en zijn daarbij pionierend bezig. Investeren in mensen drijven, jubilarissen, etc. Er is, zo merk je telkens weer, in Nedermet veel kansen en talenten is aantrekkelijk. Investeren in men- land ook echt een bereidheid om te delen met anderen. De jonsen met een verstandelijke beperking wordt vaak niet verstandig geren waar Stichting Camelia zich voor in zet, zijn uitermate
geacht, ook niet in Indonesië. De vergoedingen voor de medekwetsbaar. Sociaal, omdat ze soms worden geminacht of zelfs
werkers zijn ruim onder het minimum. Volgend jaar zullen deze
bespot, maar ze hebben ook moeite echt mee te doen. Econoworden verhoogd. Daarnaast wordt de financiële steun van Ca- misch, omdat ze laaggeschoold zijn en tot weinig in staat worden
melia besteed aan 2 CBR-cursussen, 2 toerustingscursussen van
geacht. Panti Asih levert nog maar een bescheiden bijdrage. Het
ouders, de verblijfkosten van 5 bewoners, reiskosten van leeris te hopen dat de plaatselijke overheid het belang van het werk
lingen school voor buitengewoon onderwijs, pensioenvoorzievan Panti Asih inziet en meer middelen beschikbaar stelt. Maar
ningen en een aantal andere kosten. Het totale bedrag is begroot vooralsnog mag je daar niet van uitgaan en hopen we ook op
op ruim € 57.000,00. Daarbij hopen we op steun van Kerkinactie, bereidheid in Nederland om in Indonesië mensen te steunen. Ze
de donateurs en groepen, scholen en stichtingen die Panti Asih
verdienen het.
en hun doelgroep ter wille willen zijn. We zullen in het verleden
Bestuur
opgebouwde reserves aanspreken, maar willen dat natuurlijk
alleen met mate doen. De verdere toekomst is in financieel op- Het bestuur van Panti Asih bestaat uit 4 personen. Mocht er iezicht niet stralend. De stichting Camelia is een kleine stichting,
mand onder de lezers bereid zijn om een bestuursfunctie te vereen zogenaamde P.I. (particulier initiatief). Er zijn geen betaalde vullen dan zouden we dat graag horen. De vergaderingen vinden
medewerkers, er is geen kantoor en daarom zijn we ook in staat ongeveer 3 à 4 keer per jaar plaats.

Stand van zaken

De Stichting Camelia is erkend als ANBI-instelling. Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar. U kunt een gift overmaken op rekening: NL30 ABNA 050 13 54 220.

