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Inleiding

Stichting Revalidatie Cirebon is een non-profit orga-
nisatie met als doel het bijstaan van gehandicapten
op Java (Indonesië), in het bijzonder kinderen.
Na een periode van onderzoek en voorbereiding in
Nederland heeft het huidige bestuur op 31 augustus
2005 de Stichting Revalidatie Cirebon opgericht.

Kata Pendahuluan

Yayasan Revalidasi Cirebon adalah suatu organisasi
non-profit dengan tujuan menyantuni penyandang
cacat terutama anak, di pulau Jawa (Indonesia), 
Setelah melalui masa penelitian dan persiapan yang
matang, pengurus membentuk Yayasan Revalidasi
Cirebon pada tanggal 31 augustus 2005.



Doelstellingen

De Stichting heeft ten doel:
• Het verlenen van continu zorg aan gehandicapten

op Java (Indonesië) in het bijzonder in en vanuit
de plaats Cirebon;

• Het verlenen van technische en vakinhoudelijke
ondersteuning voor de orthopedische instrumen-
tenmakerij (werkplaats), rolstoelgebruik en vervoer.

Tujuan:

Yayasan ini mempunyai tujuan:
• Memberi bantuan secara terus-menerus kepada

penyandang cacat di Jawa (Indonesia), khususnya
dikota Cirebon dan sekitarnya;

• Memberi bantuan dalam bidang tehnis,sarana dan
prasarana serta  menyediakan ahli untuk pembua-
tan alat orthopedis, kursi roda dan transportasi.

De Stichting wil deze doelen bereiken door:
• Gehandicapten te voorzien van orthesen (onder-

steunend) en prothesen (vervangend);
• Gehandicapten te voorzien van rolstoelen en loop-

hulpmiddelen en revalidatievoorzieningen;
• Het verlenen van instructie aan hulpverleners met

betrekking tot het gebruik en de reparatie van de
verstrekte hulpmiddelen;

• Het subsidiëren van opleidingsmogelijkheden voor
hulpverleners;



Tujuan ini bisa tercapai dengan cara:
• Penyediaan orthese dan prothese (pengganti) bagi

penyandang cacat;
• Penyediaan kursi roda dan alat bantu untuk berja-

lan dan revalidasi;
• Memberi instruksi kepada para perawat dalam

bidang reparasi alat-alat Bantu;
• Memberikan subsidi kepada para perawat untuk

mengikuti pendidikan lebih lanjut;

Zelfredzaamheid:
• Het verstrekken van Engelstalige handboeken;
• Het oprichten van een orthopedische instrument-

makerij;
• Het geven van instructie aan lokale hulpverleners,

als het gaat om gebruik en reparatie van de hulp-
middelen;

Kemandirian:
• Penyediaan buku-buku petunjuk dalam bahasa

Ingris;
• Mendirikan bengkel untuk pembuatan alat-alat

orthopedis;
• Memberikan petunjuk kepada para perawat dalam

hal pemakaian en reparasi dari alat-alat bantu;



Opleiden van orthopedisch instrument-
makers

Om zelfredzaamheid in de toekomst te bereiken zijn
er goed geschoolde mensen nodig. Daarom zet de
Stichting Revalidatie Cirebon zich onder andere in
voor opleiding. Voornamelijk als het gaat om de toe-
komstige orthopedisch instrumentmakers. Er is een
opleidingstraject uitgezet dat deels in Indonesië en
deels in Nederland of Duitsland zal plaatsvinden. De
basisopleiding kan worden gevolgd in Yakkum, een
revalidatiecentrum in
Yogjakarta. Dit deel van de
opleiding duurt achttien
maanden. De kosten voor
deze opleiding bedragen 
? 4.500,- p.p. Daarna zal 
er een vervolgopleiding
plaatsvinden bij Kamer
Orthopedie, een erkend 
leerbedrijf.

Pendidikan bagi para pembuat alat-alat 
orthopedis

Untuk mencapai tujuan diatas diperlukan tenaga
yang berpendidikan dan berkwalitas tinggi, maka
dari itu Yayasan Revalidasi Cirebon memberikan
kesempatan kepada mereka untuk mengikuti pendi-
dikan lebih lanjut, terutama bagi kader-kader pem-
buat alat-alat orthopedis.  Telah dibentuk program
pendidikan yang sebagian diadakan di Indonesia,
sebagian di Negeri Belanda dan Jerman. Untuk pen-
didikan dasar bisa diikuti di Yakkum yaitu Pusat
Revalidasi di Jogyakarta. Pendidikan dasar ini ber-
langsung selama 18 bulan. Biaja untuk pendidikan
tersebut sebesar 4.500 euro per orang. Setelah itu
pendidikan dilanjutkan di Kamer Orthopedie di
Negeri Belanda, Pusat Pendidikan dan Latihan yang
diakui.



Samenwerking en huisvesting

Onze stichting werkt samen met de foundation 
CIC (Catur Insan Cendekia). Deze is opgericht in
1999 en zal op lokaal niveau zorgen voor manage-
ment en huisvesting van de werkplaats; een orthope-
disch instrumentmakerij die lokaal de benodigde
hulpmiddelen kan produceren. Medio 2007 zal de
instrumentmakerij gereed zijn.

Kerja-sama dan perumahan

Yayasan kami bekerja sama dengan yayasan CIC
(Catur Insan Cendekia) yang didirikan pada tahun
1999 yang akan membantu dalam bidang manaje-
men dan penyediaan tempat untuk mendirikan
bengkel; bengkel pembuatan alat-alat orthopedis
untuk memproduksi alat-alat yang dibutuhkan.
Pertengahan 2007 bengkel pembuatan alat-alat
orthopedis ini akan siap pakai.

Non-profit

Stichting Revalidatie Cirebon is een non-profit orga-
nisatie en geheel afhankelijk van sponsoren, dona-
teurs en schenkingen. Dit kan als financiële bijdrage
of door middel van een materiële schenking, bijvoor-
beeld rolstoelen, rollators en loophulpmiddelen. 
Wat kunnen wij doen met uw bijdrage? Voor een
orthese bedragen de kosten lokaal ? 150,- per paar.
Voor een onderbeen prothese circa ? 600,- en voor
een bovenbeen prothese circa ? 900,-. Een financiële
bijdrage maakt het voor ons mogelijk om écht iets te
betekenen voor de gehandicapten in Indonesië, voor
nu maar ook voor de toekomst. 



Wilt u ook helpen? 
Steun onze stichting dan.

Dat kan als Donateur: 
• U kunt een maandelijkse bijdrage doen.
• of als Sponsor: 

Herkent u zich als bedrijf in de doelstellingen van
de stichting? Er zijn verschillende mogelijkheden
om structureel een bijdrage te doen, meer infor-
matie hierover kunt u aanvragen via email: 
sr-cirebon@hotmail.com 

• of door een schenking: 
U kunt een bijdrage storten op rekeningnummer
1302312, t.n.v. Stichting Revalidatie Cirebon, te
Hillegom.
iban NL83PSTB0001302312
bic PSTBNL21

Tidak mencari keuntungan

Yayasan Revalidasi Cirebon adalah
suatu organisasi yang tidak mencari
keuntungan dan segala biaya yang
dibutuhkan tergantung kepada para
sponsor, pemberi dana dan sumban-
gan. Bisa berupa bantuan keuangan
atau sumbangan lain misalnya kursi
roda, kursi untuk berjalan dan alat-
alat bantu untuk berjalan. Apa yang bisa kami lalu-
kan dengan bantuan anda? Untuk sebuah orthese
dibutuhkan biaya 150 euro setiap pasang. Untuk
paha bagian bawah sekitar 600 euro dan untuk paha
bagian atas sekitar 900 euro. Bantuan anda akan
memudahkan kami untuk bisa berbuat sesuatu yang
berarti bagi para penyandang cacat di Indonesia,
untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.
Anda bisa membantu yayasan kami, dengan cara:

• menjadi donator bulanan
• sebagai sponsor
• sumbangan dalam bentuk lainnya



Ada beberapa kemungkinan untuk memberikan
bantuan secara strukturaal, informasi lebih lanjut
bisa anda dapatkan melalui e-mail: 
sr-cirebon@hotmail.com

Anda bisa menyetor sum-
bangan anda melalui reke-
ningnomer 1302312, atas
nama Stichting Revalidatie
Cirebon di Hillegom.
iban NL83PSTB0001302312
bic PSTBNL21

Het bestuur van de Stichting Revalidatie
Cirebon bedankt u voor uw bijdrage!

• Ger Kamer (voorzitter)
• Marie Louise Meinema (penningmeester)
• Gladys Meinema (sekretaris, sr-cirebon@hotmail.com)
• Marianne Kamer (algemeen bestuurslid)
• Jinne Meinema (algemeen bestuurslid)

De stichting is geregistreerd bij de KvK te Haarlem,
onder nummer 34322569.

Pengurus Yayasan Revalidasi Cirebon men-
gucapkan banyak terima kasih atas bantuan
anda!

• Ger Kamer (pimpinan) 
• Marie Louise Meinema (bendahara)
• Gladys Meinema (sekretaris, sr-cirebon@hotmail.com)
• Marianne Kamer (anggota)
• Jinne Meinema (anggota)

Yayasan ini terdaftar dalam Kamar Dagang di
Haarlem, nomer: 34322569

Deze folder is mogelijk gemaakt door:
Garage J. Meinema en Kamer Orthopedie b.v.  


