Verantwoording bij de cijfers van Stichting Anak
Sumatera in 2020
Van het bestuur aan de donateurs
Maart, 2021-03-06
Het plan voor een wees(t)huis
In een hoekje van de plantage van de familie
Sukarniwati, in Dolok Masihul op Sumatra, zal een hoefvormig gebouw met 15 slaapkamers verrijzen,
een grote eet- en huiskamer, een leslokaal en een praktijkkamer voor een arts of tandarts zal ruimte
bieden aan zo’n uiteindelijk 30 kinderen met 2 begeleiders. Rond het huis is een tuin gepland met
een deel voor de was, een grasveld voor sport en spel, en een moestuin voor verse groenten en
kruiden. Ook lopen er wat kippen voor eieren en vlees. Mogelijk is er nog wat grond over om
kokosnoten te verbouwen. Dit kan wat inkomsten generern voor het ‘thuis’.
Activiteiten in 2020
Bijna heel 2020 stond ook in Indonesië het leven onder grote invloed van de covid19 pandemie en de
daaruitvloeiende maatregelen van de overheid. Toch zijn er grote sprongen gemaakt: de eerste
kinderen zijn er komen wonen, met twee begeleiders. Het normale leven in het weeshuis is echter
sterk beïnvloedt door de pandemie:
•
•
•
•
•
•
•
•

De kinderen en medewerkers hebben zich ingezet om mondkapjes te maken. Deze hebben
zij in de regio van Dolok Masihul kunnen verkopen
Ondanks de covid19 beperkingen zijn er grote vorderingen geweest met de bouw.
Er is een grote sprong gemaakt met de inrichting en faciliteiten van de gebouwen. Er is o.a
sanitair aangelegd, de keuken is ingericht en er is een wasmachine aangeschaft.
Er is enige tegenslag geweest door zeer slecht weer in Noord Sumatra. Door zeer hevige wind
is een deel van het dak losgekomen in maart 2020.
Er is een echtpaar aangesteld, Devi en Arman dat de begeleiding verzorgd van de kinderen,
en het huis en de tuin in orde houdt.
Er is een bewaker aangesteld om ’s nachts de stichting te bewaken.
Er worden nu zes kinderen opgevangen.
Er zijn geen activiteiten georganiseerd in Nederland. De covid19 beperkingen maakten dit
niet mogelijk.

ANBI-status
De stichting is op 30 oktober aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent
dat onze donateurs door het invullen van een verklaring hun giften 5 jaar lang mogen aftrekken van
de belasting. Daar vaart de stichting wel bij, en de donateurs ook! Klik hier, om het formulier in te
vullen.
Het bestuur
Het bestuur in Indonesië heeft op de valreep van 2020 een penningmeester benoemd. Devi zal deze
taak waarnemen. In Nederland is Cees Doggen afgetreden als penningmeester. Hij is per 1 maart
opgevolgd door Jan Pool.
Inkomsten en uitgaven

In 2020 is er € 16060,- ontvangen aan donaties. Er zijn geen inkomsten uit overige activiteiten.
Er is ongeveer € 15500,- uitgegeven aan bouw, invullen van het interieur, schoolbenodigdheden, etc
De bankkosten bedragen € 158,-

De verdeling van de uitgaven over de verschillende posten is als volgt.
Omschrijving
[%]
Bouw: Materiaalkosten
29.5
Bouw: Personeelskosten
18.8
Bouw: Inrichting (kasten, bedden, keukenbenodigdheden etc.)
4.1
Levensonderhoud bewoners (eten, drinken, kleding, hygiëne, ..)
26.7
Onderwijs: Schoolbenodigdheden (boeken, schriften, vervoer, ...)
3.7
Onderwijs: Personeelskosten
5.7
Beveiliging: Personeel, uniform
7.0
Vaste lasten: Electriciteit, gas, belasting
1.6
Overig: Plantgoed, kleinvee,...
2.9
Bestuurskosten
0.0

•
•
•

Alle bestuursleden werken onbezoldigd.
Er is geen stichtingsgeld besteed aan reis-of verblijfskosten.
Het jaar is positief afgesloten met nog € 721,- op de bank.

Onze ambities voor 2021
Bijv:
•
•
•

Dit jaar willen we de 5 overige slaapkamers en de 2 oitletten en 2 douches (?) afbouwen,
We willen het aantal kinderen dat wordt opgevangen, laten groeien naar 15.
En we willen de eerste opbrengst van de tuin naar de markt kunen brengen zodat een dele
van de inkomsten van het huis door het huis zelf kan worden opgebracht.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Anak Sumatera
Annie Sukarniwati (voorzitter)
Karen Jonkers (secretaris)
Jan Pool (penningmeester)

