
 
 
Naam: Yuni (I 13) 

Geboortejaar: 1989 

Woonplaats: Purworejo (Java) 

Familie en sociale situatie: 
Yuni is een meisje met een groeistoornis. Zij woont met haar familie, bestaande uit 6 personen, in 
een klein huisje in een dorpje in de buurt van Yogjakarta, Java.  Zij heeft haar jeugd in het Yakkum 
Foundation op Java doorgebracht. In die tijd heeft zij haar junior high school kunnen afronden. Op 
20-jarige leeftijd is zij naar Bali vertrokken in de hoop daar werk te vinden. Zij verbleef 5 jaar in de 
Yayasan High5 Rehab Foundation in Lovina, een Nederlandse Foundation. Daar  worden o.a. door 
Nederlandse artsen geopereerde kinderen met klapvoeten gerevalideerd. Op voorspraak van de 
directeur heeft zij daar werk gevonden en heeft zich verder bekwaamd als naaister. Inmiddels heeft 
zij voldoende ervaring opgedaan om het vak zelfstandig uit te kunnen  voeren. 
 

Opleiding: Junior high school 

Droom, talent, ambitie, vaardigheden, mogelijkheden en beperkingen: 

 Yuni wil graag onafhankelijk zijn. Yuni is coöperatief, sociaal en zeer gemotiveerd. Ze spreekt Engels 
en is een mooi voorbeeld voor haar omgeving en zeker voor andere gehandicapten. Als moslim- 
meisje heeft zij zich ook goed staande weten te houden in een overwegend hindoegemeenschap. 

 Ze wil graag stoppen bij High5 Rehab Foundation en terugkeren naar haar dorp op Java om daar 
zelfstandig een eigen bedrijf, een naaiatelier te beginnen. Daarvoor zoekt ze een sponsor die haar 
helpt de nodige zaken aan te schaffen om ook daadwerkelijk zelfstandig het vak uit te kunnen 
oefenen. Ze hoopt in de toekomst succesvol te zijn en met andere gehandicapten te kunnen 
samenwerken in haar naaiatelier. 

Begrote bijdrage Talent foundation PvT: 

2014 

€ 264 

 

Een Singer naaimachine , 1 obrass versatile machine  type 321 
set van naalden en garens etc.  Totale kosten:  € 264,- 

     

Geplande periode van ondersteuning: 

Juni 2014 

 

Evaluatie: 

Yuni doet het erg goed. Ze is begeleid door Nikita, een vrouw die deels in Denemarken en deels in 
Lovina, Bali woont en zelf een naaistudio heeft en haar de kneepjes van het vak leert en hoe een 
bedrijfje op te zetten. Via haar is het geld overgemaakt en heeft zij Yuni ook begeleidt bij haar 
aankopen. 
Yuni heeft het uitgekeerde geld aan de naaimachine en toebehoren uitgegeven en besteedt het 
resterende bedrag voor een aangepaste stoel.  



 
 
Yuni is inmiddels getrouwd. Haar man is ook dwerg. Samen wonen ze bij haar familie, vlakbij Yogya. 
Ze gaat een aanvullend business-plan schrijven.  

 

Yuni’s levensverhaal: 

My name is yuni, I am the first child of three sisters. 
I was born 15 April 1990 with both feet clubfoot, in 1994 I have surgery in YAKKUM foundation,  
about 6 months of therapy di case my mother who always supported what I aspire. 
I attended public elementary school until graduation . 
Mom told me to school again, but I do not want to because I want expand my skills in the field of 
sewing. When I was child I am happy for doll clothes, embroider and create something new. Mother 
took me to YAKKUM foundation for education and mental skills. 
Early in 2006 I participated in the foundation YAKKUM talent school, I learned sewing and embroidery 
from basic to skilled level of about 2 years. I also took the extra talented batik and playing music, I'm 
in the band YAKKUM VOICE talent introduction to socialize the child disability. After I finished 
participating educational skills, I worked at a boutique where I trained my talent. Many experiences 
that I can place my work that I never get education skill. 
In June of 2009 I came to Bali to visit my friend at So Foundation Rehab therapy in Bali. I met with 
Marieke De Wit and she invited me to work in So Rehab. I was fortunate to work at  So rehab, since 
previously only been able to work unexpectedly So Rehab. 

So I work in Rehab for children's clothing and other handmade art shop placed in the foundation. I am 
glad to be out ideas and my talent So Rehab. 
So Rehab  help me modify my bike so that more independent to where I want to visit. Until now I am 
happy to work in So Rehab, but I also can not work forever in So Rehab. Because I had a dream that I 
want to make happen. 

I want to open a sewing business in Java, in the business I want to hire disabled children. Because 
they have skills that others do not necessarily have it. I hope my dream can come true and help other 
disabled friends to work.that why I need support from talent foundation to donated some money for 
capital for my talent. 

 

"Just my ability not my disability" 

 


