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25 jaar Camelia  
In oktober 1997 werd de stichting Camelia opgericht.  

Initiatiefnemer was Truus Dicke die vanaf 1989 

werkzaam was in Panti Asih met als belangrijkste taak 

de begeleiding en training van de medewerkers. Vooral 

belangrijk omdat er over zorg en training van mensen 

met een verstandelijke beperking in de samenleving nog 

te weinig bekend was. Ook na haar pensioen bleef 

Truus Dicke wonen in Yogyakarta en bleef ze betrokken 

bij Panti Asih. Helaas kwam ze in 2018 te overlijden. Ze 

is begraven op de begraafplaats van Panti Asih. 

Een tekort aan aandacht in de samenleving voor het 

groot aantal personen met een verstandelijke beperking 

was in 1968 de reden tot oprichting van Panti Asih door 

de nederlandse arts Dr. J.S. Bliek en haar Indonesische 

collega Dr. Guno Samekto, die naast directeur van 

ziekenhuis Bethesda in Yogyakarta, lange tijd voorzitter 

was van de Yayasan (stichting) Panti Asih Pakem. Panti 

Asih werd gevestigd in een voormalig sanatorium op de 

helling van de vulkaan Merapi 21 km ten noorden van 

Yogyakarta.  

Tot 2011 was Panti Asih vooral een tehuis met 80-100 

vaste bewoners. Met familie was zo mogelijk contact 

maar meestal was dat sporadisch. De ouders waren 

vaak arm en betaalden slechts een gedeelte van de 

kosten. Meer dan de helft van de uitgaven werden lange 

tijd gedekt met inkomsten vanuit het werelddiaconaat 

van de Gereformeerde kerken in Nederland en vanaf 

1997 (ook) door Camelia. Daarnaast waren er lokale 

inkomsten.  

Vanaf 2011 werd gebouwd aan “Panti Asih baru” (nieuw 

Panti Asih). De uitbarsting van de vulkaan Merapi eind 

2010 was de directe aanleiding. De bewoners werden 

naar hun ouderlijk huis gebracht en hun familie werd 

bericht dat hun kinderen niet meer in Panti Asih zouden 

kunnen wonen. Dat was een boodschap die niet 

eenvoudig over te brengen was, maar het moest wel. 

Panti Asih kon onmogelijk jaren achter elkaar instaan 

voor de dagelijkse zorg van zo’n groot aantal bewoners. 

Een kleine groep moest in Panti Asih blijven wonen, 

omdat van hen geen familieleden bereikt konden 

worden.  

In de nieuwe opzet werden Community Based 

Rehabilitation-trainingen opgezet die bijna elk jaar één 

of twee keer werden gehouden. Telkens 20 jongeren 

met een lichte verstandelijke beperking verbleven 8 

weken in Panti Asih om daarna weer terug te keren naar 

huis om in de eigen leefomgeving minder afhankelijk en 

met meer vertrouwen in zichzelf en in eigen capaciteiten 

hun leven op te bouwen. Deze “community-based” 

benadering wordt wereldwijd toegepast. Zo mogelijk 

horen mensen in hun eigen woonplaats te leven samen 

met anderen. Daar horen ze thuis. Die overtuiging werd 

ook vastgelegd in het VN-”Verdrag inzake de rechten 
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van personen met een handicap” (2006) dat na 

ratificatie in 2016 ook in Indonesië werd vertaald in 

nieuwe wetgeving. In een land met grote armoede maar 

ook met aanzienlijke economische vooruitgang komen 

personen met een beperking helaas niet als eerste in 

aanmerking voor verbetering van hun levens-

omstandigheden. Integendeel de groeiende welvaart 

vergroot de kloof. Er moet dus op dit terrein nog heel 

veel gebeuren. Panti Asih wil graag een belangrijke rol 

blijven spelen en Camelia wel daarvoor graag steun 

verlenen. Ook in 2023 en daarna...

 

Panti Asih nu 
Ook Indonesië is getroffen door crises. De prijzen 

stijgen en Covid-19 heeft ook daar toegeslagen. 

Panti Asih heeft zich allereerst ingespannen voor 

de vaccinatie van bewoners en medewerkers. 

Gelukkig waren er geen ernstige zieken. Op dit 

moment is corona nog niet verdwenen, maar men 

heeft het redelijk onder controle.  

Er waren de afgelopen tijd weinig inkomsten uit 

verhuur van Wisma Camelia dat hiervoor gebouwd 

is. Met de bewoners van Panti Asih gaat het 

redelijk goed. Eén van hen werd echter vaak 

agressief. Hij krijgt nu een kalmeringsmiddel. De 

bewoners hebben geen identiteitskaart en voor hen 

is daarom ook geen ziektekostenverzekering af te 

sluiten. Medische kosten komen voor rekening  

van Panti Asih.  

Met ziekenhuis Bethesda, eigenaar van de grond, is 

weer een voordelig 5-jarig contract afgesloten voor gebruik van het perceel en een aantal voorzieningen. Eén van de 

gebouwen heeft men moeten opgeven. Er zijn plannen voor een nieuw gebouwtje om gasten te ontvangen. Het complex 

van Panti Asih is vooral geconcentreerd aan één kant van de weg.  

 

Steun van Camelia aan Panti Asih: 
Panti Asih biedt permanente zorg aan 5 vaste bewoners. Ook is een school voor buitengewoon onderwijs verbonden aan 

Panti Asih, maar deze wordt vrijwel volledig door de overheid betaald. Zo mogelijk, vooral in financieel opzicht, wordt er 

1x en soms 2x per jaar een Community Based Rehabilitation-training gehouden. Er is een wens om ook een training voor 

ouders te verzorgen. Deze heeft reeds eenmaal plaatsgevonden. De reden is dat de houding van ouders bij het 

stimuleren van hun kinderen heel belangrijk is. Bovendien zijn ze zelf ook vaak armoedig.  

Om op eigen terrein inkomsten te verwerven is het retraîtehuis Wisma Camelia opgezet, mede met hulp van Camelia. Er 

zijn enkele tientallen vaste medewerkers die echter op vrijwillige basis zijn aangenomen. Bij bijzondere activiteiten, zoals 

de trainingen, worden tijdelijke medewerkers aangesteld.  

De steun van Camelia aan Panti Asih bestaat uit: 

1. kosten van levensonderhoud voor 5 permanente bewoners 

2. aanvulling inkomsten medewerkers 

3. vervoer van leerlingen school voor buitengewoon onderwijs 

4. incidenteel: onderhoud en reparatie gebouwen; soms nieuwbouw 

5. zo mogelijk: kosten Community Based Rehabilitation training 

6. zo mogelijk: kosten training voor ouders 

De inkomsten van Camelia bestaan uit particuliere giften, legaten en incidenteel bijdragen van instellingen en externe 

fondsen. We maken ons zorgen over onze mogelijkheden tot het verlenen van steun. De 5 vaste bewoners moeten 

allereerst verzorgd worden. Maar de trainingen zijn ook erg belangrijk, maar dat zijn grote uitgaven. Een CBR-training 

kost meer dan 20.000 eruo. Ze blijken echter effectief. Jonge kwetsbare mensen doen grote stappen vooruit. Het 25-jarig 

jubileum is een vreugdevol moment. We hebben veel mogelijk gemaakt. Maar we willen graag doorgaan. Panti Asih is 

een type instelling dat niet gauw op eigen benen kan staan. Daarvoor is de maatschappelijke problematiek te groot. 

Camelia zal blijven helpen. Tenminste als de middelen voldoende zijn, op korte én lange termijn. 

 

 

 

Bewoners en medewerkers met mondkapje 

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. 


