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Wij verwelkomen Achmad Ramadana en Achmad Ramadani, Dana en Dani, bij Anak 

Sumatera. De tweeling is 8 jaar en woont sinds januari bij ons. Zij hebben een heel moeilijke 

tijd achter de rug. Zij zijn half wees, de vader is overleden en de moeder is niet in staat voor 

ze te zorgen. De burgemeester 

heeft de overdracht naar Anak 

Sumatera begeleid. 

De jongens gingen weinig naar 

school. Anak Sumatera heeft 

Dana en Dani echter direct 

ingeschreven en voor hun 

schooluniform gezorgd. 

 

- Hier laten zij, samen met de andere kinderen, trots 

hun schooluniform zien.  

 

Om de kinderen te stimuleren meer te lezen is er een bibliotheek opgezet. 

Behalve lees- en schoolboeken zijn er ook vier computers aangeschaft. Drie 

staan er in de bibliotheek en kunnen onder andere gebruikt worden voor 

online lessen en lesondersteuning. 

Eén computer is voor administratie 

en komt in het kantoor. 

 

Er is nu een goede wifi-verbinding 

en elke dinsdag geeft tante Annie 

via Skype Engelse les aan de oudste 

kinderen. 

 

Het is belangrijk dat de kinderen zich breed 

kunnen ontwikkelen. Dat zij hobby’s krijgen en 

ontdekken waar hun talenten liggen en zij hun 

creativiteit kwijt kunnen.  

Er is hiervoor een aparte hobbykamer gecreëerd 

waar de kinderen naar hartelust kunnen 

knutselen. De inrichting is nog niet helemaal 

compleet maar de eerste knutselmaterialen zijn 

beschikbaar.  En er is onder andere een naaimachine gekocht. 

 

 



 

Aan de gebouwen zijn nog enkele herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Hier wordt de overkapping voor een van de 

vleugels afgemaakt.  

Een moeilijk op te lossen probleem is de bereikbaarheid van het tehuis vanaf de openbare weg. Het pad is ongeveer 

200 meter lang en loopt in de regentijd regelmatig onder water. Het pad is al eens verhoogd en versterkt maar met 

de extreem zware regens die nu vallen bleek dat niet altijd voldoende. 

De dorpelingen en de burgemeester werken samen om de waterproblemen op te lossen.  Met de bouw van een duiker 

onder het pad en het graven van een nieuw afwateringskanaal is er voor gezorgd dat het water nu beter weg kan 

stromen. Het water is daarna ook snel gezakt en tot nu toe is het pad goed begaanbaar. We kunnen nu het 

oorspronkelijke plan om het pad begaanbaar te maken voor auto’s weer oppakken. 

 

  

 

 

 

 

 

Er is een gewapende bekisting gebouwd waarop een betonnen rijplaat is gestort. Met een dragline wordt het 

afwateringskanaal gegraven. 

 

                Geef straatkinderen een toekomst! 

                                             

 



                                      Stichting Anak Sumatera 

                                       www.anaksumatera.org 

Elke donatie is welkom op:  NL57 INGB 000 755 8980 

 

Hoeveel zou je willen doneren 

€ 25,00 Eén maand eten   € 30,00 Schoolboeken 

€ 6,00 Eén week eten   € 200,00 Eén jaar school 

€ 12,00 Twee weken eten 
 

 

http://www.anaksumatera.org/

