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Panti Asih in Coronatijd  

Ook Indonesië is getroffen door het Corona-virus en het gebied waar Panti Asih is gevestigd verkeert in een nood-

situatie. Frans Allorerung, directeur van Panti Asih houdt ons op de hoogte. Mensen die wonen en werken op 

Panti Asih zijn niet getroffen door het virus, maar de situatie is gevaarlijk. Er worden beschermingsmiddelen uitge-

reikt. Het zou kunnen zijn dat iemand besmet is, maar er blijft onzekerheid omdat er niet getest wordt. De Com-

munity Based Rehabilitation (CBR) training kan niet worden gehouden. Een forse tegenvaller is de terugloop van 

eigen inkomsten. Panti Asih heeft Wisma Camelia, een gebouw dat voor bezinningsactiviteiten wordt verhuurd 

aan groepen uit scholen, kerken en bedrijven. Maar die groepen komen nu natuurlijk niet. Ook groepen die in het 

kader van een sociale actie langskomen en een gift in geld of natura achterlaten, blijven weg.  

De Corona-crisis is ook merkbaar bij het onderhouden van contacten met jongeren met een verstandelijke beper-

king die aan de CBR-cursus hebben meegedaan. Vanuit Panti Asih wordt geprobeerd met een mobiele telefoon 

contact te onderhouden om te kijken hoe het thuis gaat. Er zijn er echter die niet in bezit zijn van een telefoon. De 

sociale contacten in de eigen omgeving van deze jongeren met een verstandelijke beperking zijn door de crisis 

ook minimaal, terwijl het juist de bedoeling is dat ze meer onder de mensen komen. Financieel hebben gezinnen 

het zeer moeilijk. Een enkele maal is een geit die men had meegekregen om er mee te fokken verkocht. Puur om 

te overleven. De situatie is dus in allerlei opzichten zorgelijk. Panti Asih verlangt naar betere tijden, omdat hun 

doelgroep altijd al zo kwetsbaar is. Ook nu en juist nu wordt Camelia gevraagd om steun.      

Harian Merapi over de 

bewoners van Panti Asih  

De lokale krant Harian Merapi schreef in janu-

ari van dit jaar een artikel over de 5 vaste be-

woners van Panti Asih. Na de uitbarsting van 

de vulkaan Merapi in 2010 zijn de bewoners 

naar hun familie thuis gebracht en daar ook 

gebleven. Panti Asih beschikte niet over mid-

delen om op lange termijn tientallen bewoners 

te blijven huisvesten. En de schade door de 

uitbarsting was groot. Maar nog steeds zijn er 

5 permanente bewoners van wie geen familie 

bekend is. Ze wonen al tientallen jaren in 

Panti Asih. Een medewerkster en een be-

stuurslid spreken in het interview hun zorg uit 

en vragen om bijdragen vanuit de samenle-

ving. Ze spreken over verwaarlozing. De fami-

lie heeft hen vroeger achtergelaten vanwege 

de verstandelijke handicap. Ze hebben nooit 

meer contact gezocht om te vragen hoe het met hun kind gaat. Teleurstellend is ook dat vanuit de overheid sinds 

2018 niets meer bijgedragen is. Daar komt ook nog bij dat geen ziektekostenverzekering voor hen kan worden 

afgesloten. Ze hebben geen identiteitsbewijs. De grootste steun voor deze mensen komt op dit moment van Ca-

melia. Verwaarloosde mensen met een verstandelijke beperking in een gevaarlijke tijd. Het laatste wat we als 

Camelia willen is onmisbaar zijn. Maar we zijn het wel voor Panti Asih en voor deze mensen met een verstande-

lijke beperking die in de steek zijn gelaten.    



Uw financiële bijdrage voor onderwijs, trainingen en zorg voor kwetsbare jonge mensen met een verstande-

lijke beperking en hun ouders wordt zeer op prijs gesteld. 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  

PANTI ASIH ...             

… organiseert Community Based Rehabilitation (CBR) trai-

ningen voor jonge mensen (16-25 jr) met een lichte verstan-

delijke beperking (20 deelnemers per training) gericht op: 

vakkundigheid, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, creativiteit, 

ondernemingszin, sociale vaardigheden en gezond leven  

... organiseert toerustingscursussen voor ouders van CBR-

deelnemers om ook hen sterker te maken en hun vertrouwen 

in hun kinderen te vergroten 

… biedt huisvesting, zorg en begeleiding aan 5 vaste bewo-

ners 

… heeft een school voor buitengewoon onderwijs met onge-

veer 50 leerlingen. Ook voor vervoer wordt gezorgd. 

en wordt daartoe zo veel mogelijk ondersteund door … 

… stichting Camelia    

Financiën 

Camelia ontvangt steun in de vorm van bijdragen van 

particuliere donateurs (reguliere bijdragen, inzameling bij 

feestelijke gelegenheden en ook legaten) en meer inci-

denteel van instellingen (fondsen, kerken, bedrijven en 

andere instellingen). Camelia kampt met het probleem 

dat de inkomsten terugvallen. Op dit moment is er nog 

geen vaste externe sponsor zoals een aantal jaren gele-

den het geval was. De programma’s van Impulsis en 

Kerkinaktie om kleine stichtingen (P.I.’s—particuliere ini-

tiatieven) bij te staan zijn afgesloten. Ook de particuliere 

giften zijn afgenomen. De totale inkomsten in 2019 be-

droegen €  8232,71. Er zijn reserves, maar je wilt be-

scheiden zijn in het interen op reserves ook omdat je aan 

de toekomst denkt.   

Tegenover de inkomsten staan de toenemende kosten en 

de lagere inkomsten als gevolg van de Corona-crisis bij 

Panti Asih. Dit jaar is er nog geen CBR-training of een 

training voor ouders gehouden i.v.m. de coronacrisis. Ho-

pelijk is dat weer gauw mogelijk. De steun van Camelia 

betreft, voor zover mogelijk: CBR-training, training voor 

ouders, vervoer van leerlingen naar Panti Asih’s school 

voor buitengewoon onderwijs, verblijfkosten van 5 perma-

nente bewoners en bijdrage in personeelskosten. Voor de 

uitgaven is te denken aan een bedrag van minimaal        

€ 35.000. We hopen van harte in staat te zijn om steun te 

kunnen geven voor het werk van Panti Asih voor mensen 

met een verstandelijke beperking.  

Zie voor financiële gegevens: www.stichting-camelia.nl 

Bij de foto’s:  

Training, Community Based 

Rehabilitation 

Er waren 19 deelnemers aan de laatste CBR-

training die werd gehouden van 10 dec. 2019– 7 

februari 2020. De foto’s laten zien hoe deelnemers 

zich bekwamen in enkele vaardigheden: tuinbouw, 

tegels bakken en een pad betegelen en geiten ver-

zorgen en ermee fokken. De deelnemers zijn ook 

thuis aan het werk gaan. Met succes, maar soms 

ook met fouten en daardoor schade. Het is zaak dat 

ze ook tegenvallers leren verwerken. De coronatijd 

maakt het allemaal soms erg moeilijk. Juist nu is het 

belangrijk vol te houden.    

Dit jaar zijn er verder nog geen CBR-trainingen ge-

geven en dat zal in 2020 niet meer gebeuren. Een 

training volgen en werk aanpakken is voor jonge 

mensen met een verstandelijke beperking een enor-

me stap vooruit. Maar het zit nu tegen. Panti Asih 

kijkt uit naar betere tijden. Het is altijd al een instel-

ling geweest waar de moraal heerst niet op te ge-

ven. Heel belangrijk, juist als je iets wilt betekenen 

voor mensen die vaak kansloos lijken. 

http://www.stichting-camelia.nl

