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Doelen Stichting Anak Sumatera
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.

In deze financiële verantwoording toetsen we of de binnengekomen gelden op een juiste manier aan
deze doelen zijn besteed.
Het plan
In een hoekje van de Sawit-plantage van de familie Sukarniwati, aan het eind van het dorpje Dolok
Masihul in Sumatra, staat inmiddels een hoefvorming gebouw met 15 slaapkamers. 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’.
Activiteiten in 2019
In 2019 zijn mooie successen behaald door de Stichting dit jaar:






er is in mei 2019 een regionale sportdag georganiseerd in Dolok, waar teams met kinderen uit 5
omliggende dorpen aan meededen;
de overheid in Indonesië heeft de toegangsweg naar het weesthuis voorzien van bestrating en
afwatering, zodat de toegang niet onderwater komt te staan;
er is in november 2019 weer een Indisch fundraising feest georganiseerd in Heerhugowaard door
een feest-comité van 10 mensen, en een dansgroep van 20 mensen. Ongeveer 80 mensen
bezochten het feest en de sfeer was overtuigend Indisch;
het dak is dicht boven het hele weesthuis en er is een waterpunt geboord. De bouwers kunnen
nu aan de afwerking binnen, met elektriciteit, tegels, sanitair, etc. beginnen;





ook dit jaar is Tante Annie met 2 betalende gasten naar Dolok gegaan en heeft daar in oktober
weer cadeautjes, medicijnen, en geld gebracht voor de kinderen. Toen ze er was is er een
sportdag gehouden voor de kinderen van Dolok zelf
de website van de stichting is vernieuwd. Dit was een gift van de secretaris in Nederland aan de
stichting.

Het bestuur
Het bestuur in Indonesië heeft een klap gekregen door het
overlijden van de penningmeester aan een niet tijdig behandelde
longontsteking. In Nederland heeft penningmeester Cees Doggen
aangegeven dan hij zijn plaats in het bestuur wil afstaan. We zijn een
zoektocht gestart naar een andere penningmeester voor beide
besturen.
Inkomsten en uitgaven
In 2019 is er € 6150,- euro ontvangen aan donaties en door verkoop van kaartjes voor het
donateursfeest. Er is ongeveer € 6500,- uitgegeven aan de bouw en € 270,- aan bankkosten.

Alle bestuursleden werken onbezoldigd.
Er is geen stichtingsgeld besteed aan reis- of verblijfskosten.
Het jaar is positief afgesloten met nog 122,- op de bank.
Ambities
Het bestuur van de stichting wil in 2020 graag realiseren dat het hele huis bewoonbaar is en er water,
elektriciteit en wifi beschikbaar zijn. Daarnaast wil het bestuur in 2020 de ANBI status aanvragen, om het
donateurs makkelijker te maken een langere termijn relatie met de kinderen van de Stichting aan te
gaan.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Anak Sumatera
Annie Sukarniwati (voorzitter), Cees Doggen (penningmeester) en Karen Jonkers (secretaris)

