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Het begin
De straatkinderen in Dolok Masihul, Sumatra, leven van wat de
andere bewoners hen geven. Soms wat eten, soms een blikje
drinken, dan weer een overnachting in ruil voor een klusje.
Annie Sukarniwati is in 1969 in Dolok geboren op de Sawitplantage van haar ouders. Als kind maakte ze mee hoe een
aangereden straatkind niet toegelaten werd in het ziekenhuis
omdat het geen geld had om zijn wonden te laten verzorgen. Het kind
stierf in haar armen. Op dat moment nam ze zich heilig voor: ‘ik ga zorgen dat deze kinderen een betere
toekomst krijgen’.
Sinds 1992 woont Annie in Nederland. Ze bouwt de goed lopende ‘Toko Tante Annie’ op in
Heerhugowaard. Maar elk jaar gaat ze terug naar Dolok met medicijnen, geld en cadeautjes voor de
kinderen. In 2015 krijgt ze van haar familie toestemming om een wees(t)huis te bouwen in een hoekje
van de plantage. Het is een verwilderde hoek, minder geschikt voor palmen en ver van de openbare weg.
Maar het is min of meer vlak en er past een huis op voor 30 tot 40 kinderen en hun verzorgers.
Het plan
In een hoekje van de Sawit-plantage van de familie Sukarniwati, aan het eind van het dorpje Dolok
Masihul in Sumatra, zal een hoefvorming gebouw met 15 slaapkamers verrijzen. Het wees(t)huis zal met
een grote eet- en huiskamer, leslokaal, bibliotheek met knutsel- en handwerkkamer, een kantoor en
beveiligingspost en een medische praktijkruimte voor een arts en tandarts, woonruimte bieden aan zo’n
30 kinderen met 2 begeleiders. Rond het huis is een deel voor de was, een grasveld voor sport en spel,
en een moestuin voor verse groenten en kruiden. Een overdekte buitenplaats geeft een koelte voor
ontmoetingen en sport buiten. Mogelijk is er dan nog wat grond over om palmen op te verbouwen. Dit
kan wat inkomsten genereren voor het ‘thuis’.
De oprichting van de Stichting
In 2016 komt een geslaagde kringloop ondernemer regelmatig eten halen bij Annie in de toko. Hij vraagt
Annie of ze dat weeshuis ‘alleen’ wil ontwikkelen of ‘samen met anderen’. Dat deed een kwartje vallen.
Annie richt een stichting op: Stichting Anak Sumatera. Het bestuur bestaat uit Annie als voorzitter, Cees
Doggen – penningmeester en Karen Jonkers, secretaris. Eind 2016 wordt de bankrekening geopend.
De doelen van de stichting zoals omschreven in de statuten, zijn:




Het bieden van ene veilig thuis en onderwijs aan weeskinderen en kinderen op straat in Noord
Sumatra, Indonesië, met als doel ze een kans te bieden op een mooie toekomst
Het verrichten van verdere handelingen die met het dit doel verband houden in de ruimte zin of
daartoe bevorderlijk zijn.

De financiële verantwoording zal elk jaar aan deze doelen getoetst worden.
Fundraising en andere inkomsten in 2016 en 2017
Eind 2017 wordt een donateursfeest georganiseerd. Op dit Indische feest zijn optredens, kraampjes,
muziek, show, Indonesisch eten en kinderspelletjes. Ook worden er vele prijzen opgehaald bij de
middenstand en verloot onder de aanwezigen. De hoofdprijs is een reis met Annie mee naar het
kinderthuis in Sumatera. Daarbij wordt als tegenprestatie van de winna(a)r(es) verwacht dat hij of zij met
vlogjes, presentaties en andere wervingsacties, promotie maakt voor de Stichting.

Het financieel jaarverslag van 2016 en 2017
In september 2016 is de stichting opgericht en dat jaar is ook het bankrekeningnummer geopend. Daar
werd in dat jaar nog geen gebruik van gemaakt, omdat er nog geen inkomsten waren. In 2017 is er op de
bankrekening totaal € 4500 binnengekomen.
De enige uitgaven die de stichting gedaan heeft in 2017 zijn uitgaven voor de bouw van het (t)huis voor
de kinderen. Annie en haar familie betalen het bouwrijp maken van de grond en het leggen van de
fundamenten. Er is door de Stichting € 3300 euro bijgedragen aan een aannemer voor de begeleiding
van de bouw.
Er is echter veel meer geld besteed ten behoeve van de Stichting buiten de stichtingsrekening om door
Annie. Ze is in 2016 en 2017 vier keer naar Indonesië gereisd en heeft op die reizen betaald voor
medische zorg, onderwijs en begeleiding van wees- en straatkinderen. Ze heeft op haar reizen de basis
gelegd onder een bestuur aan ook de Indonesische kant van de organisatie. Deze uitgaven zie je echter
niet terug in de jaarrekening van de Stichting.
Het bestuur, wij, kunnen met zekerheid zeggen dat de stichtingsgelden die via de bankrekening zijn
binnengekomen allemaal besteed zijn aan de bouw van een onderkomen voor de kinderen.
Het bestuur werkt onbezoldigd. Er zijn geen donaties besteed aan reis- of verblijfskosten.
De boeken zijn aan het eind van het jaar positief afgesloten met € 1222 euro op de bank.
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