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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. In de planning zit een deel voor de was achter het huis, 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’. 

Financiële verantwoording 

Dit document is een begeleidend schrijven bij de jaarrekening van de Stichting. In dit document 

verklaren we wat de stichting dit jaar gedaan heeft om inkomsten te genereren en welke uitgaven er 

gedaan zijn om de doelen van de stichting te realiseren. 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. 

Activiteiten in 2018 

In het jaar 2018 heeft Stichting Anak Sumatera gewerkt aan:  

 de bouw van het ‘thuis’: de eerste 2 poten van het hoefijzer zijn gebouwd en hebben een dak 

gekregen; 

 er is naast een bestuur in Heerhugowaard ook een bestuur gevormd in Indonesië; 

 de ondersteuning van de kinderen in Dolok: dit heeft vastere vorm gekregen door samenwerking 

met de Imam van Dolok. 

 

 

 



 

 

Inkomsten en uitgaven 

Er is in 2018 zo’n € 2180 euro binnengekomen aan giften. Deze giften, samen met het restbedrag uit 

2017, zijn voor in totaal € 2910,- besteed aan: 

 
 
Het jaar 2018 is positief afgesloten met nog € 492 euro op de bank. De beide besturen werken 

onbezoldigd. Er zijn geen donaties besteed aan reiskosten of verblijfskosten. 

 

Extra donaties buiten de boekhouding 

Ook dit jaar is door de Toko van Tante Annie, buiten de boekhouding van de Stichting, rond de  

€ 5000,- gedoneerd aan de doelstellingen van de Stichting. Dit bedrag is besteed aan o.a. medische 

verzorging van de kinderen, teken- en schrijfgerei, 

eten voor de kinderen en de bouw van de 3e poot 

van het hoefijzervormige ‘thuis’ van de kinderen. 

 

Ambities voor 2019 

De straatkinderen in Dolok zijn gemakkelijke prooi 

voor criminelen. Om een alternatief te ontwikkelen naast het gemakkelijke geld in de criminaliteit, 

ontstaat het plan om een sportcompetitie te ontwikkelen voor kinderen uit Dolok en de omliggende 

dorpen. De hoop is dat het mee naar his nemen van de ‘Anak Sumatera Trofee’ een doel geeft om hard 

te trainen, en de kinderen van de straat houdt. 

Daarnaast wenst de Stichting dat het huis in 2019 in 1 van de 3 drie vleugels bewoonbaar is. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Stichting Anak Sumatera 

Annie Sukarniwati (voorzitter), Cees Doggen (penningmeester) en Karen Jonkers (secretaris) 


