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1. Introductie
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Anak Sumatera.
We hebben hierin beschreven wat onze doelen en ambities zijn voor de komende 3 jaar.
Iedereen is van harte welkom om samen met ons de straatkinderen in Sumatra te helpen. Graag horen
we uw reactie op onze plannen en - indien mogelijk - zoeken we de samenwerking op.

Een actieve groet,
Het bestuur
Annie, Jan en Karen

Annie Sukarniwati (voorzitter)
Jan Pool (penningmeester)
Karen Jonkers (secretaris)
contact@anaksumatera.org
www.anaksumatera.org

Kvk

66850312

Marsmanstraat 14,
1702GA Heerhugowaard
bank

NL 57 INGB 000.755.8980

RSIN

856 724 270
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1. Hoe het begon

“Ik ben Annie Sukarniwati, eigenaar van ‘Toko Tante Annie’ en ik
groeide op in Dolok. Dolok is een klein dorp waar nu zo’n 30
weeskinderen op straat leven. Al van jongs af aan ben ik zeer
begaan met deze kinderen. Elk jaar ga ik naar Dolok en breng
cadeautjes en geld, zodat de kinderen voelen dat ze waardevol
zijn en dat er iemand is die van hen houdt. De stralend blije en
dankbare blik in hun ogen kan ik niet vergeten. Daarom wil ik nu
een stap verder.”

Annie Sukarniwati vond toen ze 12 jaar oud was, een kind op straat, aangereden door een auto. Ze
probeerde een dokter te bewegen het kind medische zorg te verlenen. Tevergeefs. De dokter zag geen
reden om het onverzekerde kind, zonder kapitaal krachtige ouders, te helpen. Het kind stierf een dag
later in haar armen aan zijn verwondingen.
30 jaar later, in 2016, stichtte Annie Stichting Anak Sumatera. Anak Sumatera trekt zich het lot aan van
straatkinderen in Dolok Masihul aan. Zij streeft ernaar om een veilig thuis te bieden aan +/- 30 kinderen
die dat nodig hebben, inclusief scholing, welzijn en een toekomst. Die kinderen zijn wees of verweesd,
dat wil zeggen hebben geen stabiele familie waarbij ze in huis kunnen verblijven. De ouders of familie
zijn overleden of niet in staat het kind op te vangen vanwege ziekte, verslaving, afwezigheid – bijv. door
detentie of verblijf elders - of hebben hun handen vol aan eigen en/of andere kinderen in de familie.

2. Ambitie van Stichting Anak Sumatera
Een veilig thuis en een toekomst bieden aan 30 tot 40 straatkinderen in Dolok Masihul op Sumatra,
inclusief socialisatie, onderwijs, leren van basis vaardigheden als lezen, schrijven, rekenen,
schoonmaken, koken, voedsel verbouwen, samenwerken, conflicten oplossen en een vak beheersen. De
opgevangen kinderen in het dorp een kans bieden op een stabiele en zelfstandige toekomst.
Een veilig thuis omvat in het beeld van de Stichting:






een veilig dak boven je hoofd voor wees- en straatkinderen in Dolok Masihul
eten en drinken;
aandacht en begeleiding van een volwassene die langere tijd verbonden blijft bij de Stichting;
sociale begeleiding tot lid van de maatschappij, samen werken en leren, basisonderwijs, een vak
leren en een zelfstandige toekomst tegenmoet
‘nee’ tegen kinder-uitbuiting, -prostitutie, -arbeid en drugs
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Een thuis dus, niet alleen tijdens een crisis, maar een basis waarmee kinderen voor nu
en de rest van hun leven een plek kunnen ontwikkelen in de maatschappij. Daarmee hopen we een
gunstige uitgangssituatie te scheppen voor de opgevangen kinderen en te voorkomen dat ze worden
uitgebuit, kinderarbeid moeten verrichten, in de prostitutie of drugs terecht komen.
3. Visie
We streven naar een huis met 15 slaapkamers en plaats voor 30 tot 40 kinderen, onderwijs en
begeleiding van 2 krachten met aandacht voor het fysiek en psychisch welbevinden van de inwonende
kinderen. Bovendien willen we scholing bieden aan kinderen die wel ouders hebben, maar niet de
middelen om te kunnen leren, spelen en groeien.
We streven ernaar het ‘Wees Thuis’ een deel van de gemeenschap in Dolok Masihul te laten zijn.
Daarom betrekken we de gemeenschap bij de school, moestuin, sport- en kookactiviteiten. Ter plekke is
een bestuur die de vorming en sturing van de organisatie begeleidt.
De funding komt deels van donateurs en co-ouders in Nederland, van verkoop van producten uit de tuin
rond het weeshuis en van service clubs in Nederland.

Sannie is sinds een jaar wees. Ze leeft in het stadje
Dolok, Sumatra, permanent op straat. Zij heeft
geen ouder om op terug te vallen, eet wat ze
krijgt of vindt en heeft geen veilig dak boven haar
hoofd, scholing of recht op medische zorg. Ze zal
weinig verweer hebben tegen lokale criminelen,
als ze haar benaderen om diensten te verlenen.
Zoals Sannie zijn er nog 30 kinderen in Dolok die
min of meer permanent op straat wonen, speelbal
van goed en kwaadwillende mensen.

4. Huidige stand van zaken
Organisatie
Er is een volwaardig stichtingsbestuur met 3 leden in Indonesië en in Nederland. In het afgelopen jaar is
een nieuwe penningmeester begonnen zowel in Nederland, als in Indonesië. De ontwikkeling van de
donateurs en ook de aanvraag van de ANBI-status kan nu voortvarend ter hand genomen worden.
Bestuur Nederland:
o
o

Annie Sukarniwati, voorzitter: info@tokotanteannie.nl
Jan Pool, penningmeester, janpool@hetnet.nl
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o


Karen Jonkers, secretaris: karen@c-realist.nl

Bestuur Indonesië:
o Yuslina Yusuf, voorzitter
o B. Ginting, secretaris
o Penningmeester:?

Vacature
Er is een vacature voor een communicatie en pr-persoon voor de stichting in Nederland. Het schrijven
van nieuwtjes op facebook, op internet en de nieuwsbrief is een klus teveel voor het huidige bestuur.
Alle bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor de Stichting zowel in Nederland als in Indonesië.
Communicatie
De pr-kanalen zijn op orde. Er is een website (www.anaksumatera.org ) met de doelstellingen, de
jaarverslagen, het strategisch meerjarenplan, een facebookpagina (Straatkinderen Sumatra) met
maandelijks nieuws, een halfjaarlijkse nieuwsbrief. De frequentie van de nieuwsbrief zouden we graag
hoger zien, daarom is er een vacature voor een pr-medewerker.
De bouw van het Wees-thuis
Het huis is – mid 2020 – waterdicht en in de loop van dit en volgend jaar aan de binnenkant afgemaakt.
Het huis biedt nu reeds plek aan 1 begeleidster, haar 2 kinderen en 4 opvang kinderen. Daarmee zijn de
doelstellingen gezet in 2017 zo goed als gehaald: het huis bewoonbaar in 2020.
In juni 2020 is door een windhoos een deel van het dak van het huis ontwricht geraakt. Dat heeft
vertraging opgeleverd voor het voltooien van de elektriciteit en waterleidingen en betekent een extra
uitgave, waarvoor extra funding gezocht wordt.
Samenwerking met gemeentebestuur Dolok Masihul
Er zijn goede relatie gelegd met het gemeentebestuur in Indonesië, onder andere door de burgemeester
uit te nodigen voor de uitreiking van de prijzen voor het sporttoernooi in mei. Deze heeft toegezegd dat
de gemeente de ontwikkeling en drainage van de toegangsweg op zich zal nemen, zodat die niet elk
regenseizoen onder water komt te staan. Door de corona-pandemie is de uitvoering van deze actie
achter uitgesteld.
Fondsverwerving
Er zijn op dit moment zo’n 600 donateurs per jaar via de toko die hun fooi in de pot voor de Stichting
doen. Kringloop Den Haag geeft 3 goede doelen per jaar een vaste toelage voor een jaar en Stichting
Anak Sumatera heeft zich weten te plaatsen voor een vaste toelage van 5000,- in 2020 om het weesthuis af te bouwen. De toko van Annie Sukarniwati zelf is de grootste donateur van de Stichting. Annie
besteed ongeveer 400,- per maand aan de Stichting. Daarnaast zijn er 2 vaste donateurs opgestaan na
het feest in november 2019. Al met al is er op dit moment een financiële stroom ontstaan van zo’n
9000,- per jaar.
Besteding van gelden
De fondsen die anno 2020 binnenkomen, worden voor 300,- per maand besteed aan de opvang van de
huidige 4 kinderen en een begeleider. De overige donaties gaan naar het afbouwen van het huis.
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Er wordt geen vermogen opgebouwd. Er wordt naar gestreefd inkomende gelden
binnen redelijke termijn te besteden ten behoeve van de doelstellingen van de
stichting. Na aftrek van gebruikelijke bancaire kosten, komen alle gelden ten goede aan uitvoerende
werkzaamheden en taken van de stichting ter plaatste.
Waarborgen en keurmerken
We willen de ANBI-status aanvragen in 2020.

5. Plannen tot eind 2023
Over 3 jaar – eind
2023

Over 3 jaar biedt Anak Sumatera een actief en goed verzorgd thuis aan aan
rond de 30 straatkinderen. Dat thuis biedt de kinderen een plek waarin ze
samen slapen, eten, drinken, begeleid worden, tandheelkundige en medische
zorg ontvangen. Ze gaan naar school, spelen en sporten en helpen bij het
schoonhouden, koken en het onderhouden van de moes- en bloementuin. Van
de kinderen wordt motivatie en inzet gevraagd.
Er wordt jaarlijks een sporttoernooi gehouden met teams ook uit omliggende
dorpen. Er zijn stevige prijzen te winnen, waardoor het de moeite is om goed
te trainen met de teams. Dat geeft de kinderen een motivatie om niet voor de
verleiding van drugs te zwichten.

Over 2 jaar - eind
2022

Over 2 jaar is het huis gevuld met rond de 30 kinderen.
Er zijn 2 begeleiders in dienst.
We hebben nu een vaste relatie hebben opgebouwd met zo’n 100 ‘co’-ouders
van de straatkinderen, en een relatie hebben opgebouwd met een aantal
fondsen.

Over 1 jaar: eind
2021

Eind 2021 hebben we 8 kamers in gebruik door 15 kinderen. Eind 2021 bestaat
er een groep van 20 ‘co’-ouders voor straatkinderen. Een co-ouder zorgt voor
een deel van de funding voor eten en scholing. Je kunt co-ouder zijn vanaf 20,per maand.
We ontwikkelen in de loop van 2020 en 2021:
 De bekleding, het interieur, de elektriciteit en de wifi van het huis
 een lijst met criteria voor opname van kinderen in het programma.
 een netwerk van vrijwilligers die actief zijn rond het wees-thuis en
waar ook coaching aan geboden wordt
 een nauwe samenwerking met de gemeente rond de prijsuitreiking op
sportdagen en de drainage van de toegangsweg naar het wees-thuis
 kennis over het verschepen van materialen naar Indonesië, en de
mate waarin dat onderhevig is aan risico’s.
 een richtlijn voor waardering en beloning van mensen die diets doen
voor het weesthuis.
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6. Strategie
Voor alle plannen is funding nodig. In 2023 zal er ongeveer 18.000,- per jaar nodig zijn
om het huis te laten functioneren zoals bedoeld. De stichting wil de komende jaren die een gestage
stroom van funding ontwikkelen door:






Giften van donateurs naar 1000,- per jaar te brengen – donateurs binden via jaarlijkse borrel van
vaste gasten van de toko
Giften van klanten van Toko Tante Annie – rond de 1000,- per jaar, opnemen van maaltijden
voor kinderen op de menu-kaart
Publiciteit op social media rond Kerst, Valentijnsdag en Moederdag en op een borrel voor vaste
klanten van de toko in november – rond de 1000,- per jaar
Funding via fondsen, kerken, service clubs als Rotary, Lions, Kiwanis, etc. – rond de 3000,- per
jaar
Co-ouderschap: de mogelijkheid bieden een langere termijn verbinding aan te gaan met de
Stichting voor 250,- per jaar, die aftrekbaar is vanwege de ANBI status van de Stichting. – rond de
12.000,- per jaar betekent 50 co-ouders.
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