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 Wat kunt u doen

SRC helpen kan op vele manieren; wellicht 
denkt u er na het lezen van deze folder over om 
donateur te worden en wilt u maandelijks of 
jaarlijks een bedrag schenken, of misschien wilt 
u ons als sponsor van materialen voorzien?
Wanneer u een eenmalige bijdrage wilt 
schenken kunt u het bedrag overmaken op 
rekeningnummer 130.23.12 t.n.v. Stichting 
Revalidatie Cirebon te Hillegom.
Voor meer informatie stuurt u een mail naar:         
info@sr-cirebon.nl

SRC is bij de Belastingdienst geregistreerd als •	
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
wat zoveel betekent dat u als donateur 
uw giften aan SRC kan aftrekken van de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting 
(binnen de daarvoor geldende regels). 
Daarnaast hoeft SRC geen succesierecht of 
schenkingsrecht te betalen over erfenissen en 
schenkingen.

Stichting Revalidatie Cirebon is geregistreerd 
bij Kamer van Koophandel te Haarlem onder 
nummer 343.22.569

Het bestuur van SRC wordt gevormd door:

Ger Kamer (voorzitter)
Marie Louise Meinema (penningmeester)
Marion Voorneman (secretaris)
Marianne Kamer (algemeen bestuurslid)
Walter Schol (algemeen bestuurslid)
Jinne Meinema (algemeen bestuurslid)

www.sr-cirebon.nl
info@sr-cirebon.nl

 Samenwerken

Vanaf het eerste begin werkt SRC samen 
met lokale stichtingYayasan Harapanku (My 
Hope Foundation) van de familie lukita. Deze 
samenwerking gaat buitengewoon goed; zij 
verzorgen aldaar de aanname van personeel, 
regelen de afspraken voor de patienten die 
wij zien tijdens onze bezoeken, seinen ons in 
wanneer materialen vervangen c.q. aangevuld 
moeten worden en hebben ons zelfs voorzien 
van de ruimte die nu dient als werkplaats.
Tevens heeft Yayasan Harapanku de nazorg van 
de patienten op zich genomen; ze bieden de 
kinderen scholing, verzorging en organiseren 
zelfs activiteiten waardoor de kinderen aan een 
broodnodig stukje ontspanning toekomen.



 Wie zijn wij

SRC is een non-profit organisatie die zich inzet 
voor de gehandicapten in Cirebon (Indonesie), 
met name kinderen.
Het initiatief tot de oprichting van SRC is 
genomen door de families Kamer en Meinema 
die tijdens een bezoek aan het gebied getroffen 
werden door de schrijnende leefomstandigheden  
van gehandicapten in het gebied.
Ger Kamer, in het dagelijkds leven directeur 
van Kamer Orthopedie te Amsterdam, weet 
dat hij met zijn achtergrond als orthopedisch 
instrumentmaker een positief verschil kan maken 
in het leven van deze mensen.
Eenmaal terug in Nederland wordt in augustus 
2005 na een periode van gedegen voorbereiding 
met veel enthousiasme Stichting Revalidatie 
Cirebon opgericht.

 Wat doen wij

SRC maakt zich hard voor de toekomstkansen 
van gehandicapten in en rondom de plaats 
Cirebon, en biedt persoonsgerichte hulp 
op maat. U kunt hierbij denken aan het 
leveren van pro- en orthesen, rolstoelen 
en loophulpmiddelen, maar ook aan het 
verlenen van technische en vakinhoudelijke 
ondersteuning aan de door ons opgerichte 
orthopedische werkplaats die gerund wordt door 
lokale medewerkers.
Minimaal een keer per jaar reist een team vanuit 
Nederland af naar Java en richt zich daar volledig 
op het aanmeten, passen en afleveren van de 
hulpmiddelen.
Aldaar behandelen we per week tientallen 
mensen, van jong tot oud. Voor verreweg de 
meeste van hen zijn wij de enige instantie die 
hulp biedt, en een verbetering in de kwaliteit 
van leven is vrijwel altijd het gevolg.
Naast het feit dat we een patient van een 
orthopedisch hulpmiddel voorzien en er op die 
manier voor zorgen dat zijn mobiliteitsniveau 
sterk verbetert, vinden we het minstens zo 
belangrijk om voorlichting te geven aan de 
omgeving van een gehandicapt kind; het is 
vaak schrijnend om te zien hoe er door gebrek 
aan kennis wordt omgegaan met deze mensen. 
SRC voelt zich verplicht om deze kinderen 
de mogelijkheden te geven zich zo optimaal 
mogelijk te ontwikkelen.

 Wat willen wij

Wat wij willen is doorgaan met het bieden van 
ondersteuning, het is zo hard nodig! Wel willen 
we er in de komende jaren naar toe dat de 
prachtige werkplaats, die we met hulp van onze 
sponsors en donateurs hebben ingericht, zoveel 
mogelijk zelfstandig door de mensen in Cirebon 
zal worden gerund.
Zelfredzaamheid is vanaf het begin ons 
uitganspunt geweest, met dien verstande dat 
wij uiteraard onze kennis zullen blijven delen 
en verantwoordelijk blijven voor de levering 
van materialen en machines. In de praktijk 
zal het erop neerkomen dat in de toekomst 
de werkplaats het gehele jaar in gebruik zal 
zijn voor het aanmeten, passen en afleveren 
van hulpmiddelen, en niet alleen als er een 
afvaardiging van Kamer Orthopedie aanwezig is.

In Cirebon is, naast het produktieteam, een 
lokale orthopedisch instrumentmaker werkzaam, 
het opleidingsniveau echter van deze mensen 
staat ver af van het niveau in Nederland.
Daarom hebben we een opleidingstraject uitgezet 
voor het werkplaats personeel, dit traject zal 
zowel in Indonesie als in Nederland plaatsvinden 
en heeft eerste prioriteit; een goed geschoold 
lokaal team waarborgt uiteindelijk de toekomst 
van SRC, maar belangrijker dan dat, ook de 
toekomst van de vele mensen die van SRC 
afhankelijk zijn.
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dagelijks leven directeur


