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De bouw is al ver gevorderd en er 

wordt volop werk verzet om het 

interieur voor alle kamers op orde te 

krijgen. Maar er is ook aandacht voor 

sport en ontspanning. Een mooie 

manier om kinderen met respect voor 

elkaar  te leren samenspelen en 

samenwerken. 

Er is hard gewerkt aan de aanleg van 

een volleybalveld. De nummer één sport van Indonesië. Dit veld kan ook  voor die andere nummer 

één sport, badminton, gebruikt worden. 

Op 20 juli werd het  Offerfeest (Id al-Adha) gevierd. Dit is naast het Suikerfeest een van de 

belangrijkste feesten in de islam. Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim 

(Abraham), die bereid was zijn zoon te willen offeren voor Allah. 

Op die dag heeft iedereen z’n mooiste kleren aan komt samen in de moskee en bij elkaar thuis. De 

kinderen zien er op die dag op hun allermooist uit.  

Ter voorbereiding van het komende schooljaar zijn voor de kinderen nieuwe schooluniformen 

gekocht. Hier tonen zij trots dat zij klaar zijn voor het nieuwe schooljaar. In Indonesië heeft elk 

schoolnivo een eigen uniform(kleur). Deni en Hasbi gaan naar het voortgezetonderwijs. De kinderen 

in het donkerrood zitten op de basisschool en de twee jongsten gaan naar de kleuterschool. 



Van links naar rechts: Fauzan 9 jaar, Siti 9 jaar, Deni 13 jaar, Hasbi 14 jaar, Farra 11 jaar, Rahman 10 

jaar, Andi 10 jaar. Op de voorgrond Putra 5 jaar en Rido 5 jaar. 

Het binnenplein is nu zo goed als af. De 

gebouwen zijn zo opgezet dat er naast het 

kantoor, keuken en wasruimte, vier vleugels 

zijn waarover de kinderen straks in groepen 

van passende leeftijd verdeeld worden. Voor 

de herkenbaarheid heeft elke vleugel een 

eigen kleur, één van de kleuren uit het 

Stichting logo. 

 

Maar voordat deze vleugels in gebruik kunnen worden genomen is 

er nog veel werk te doen. Voor de komende periode is het plan om 

10 kamers en 2 badkamers en 

toiletten te verwezelijken. De 

kosten om dit te realiseren 

zijn begroot op €10.000,-. De 

werkzaamheden hiervoor zijn 

al begonnen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Iedereen helpt om het werk zo vlot mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt in de geest van het in 

Indonesië ingeburgerde ‘Gotong Royong’. Dit is in het Nederlands het best te vertalen als ‘weder-

zijdse samenwerking’. Draagt u financieel een ‘steentje’ bij? 

 

 

                Geef straatkinderen een toekomst!         

                                                 

                                    Stichting Anak Sumatera 

                                    www.anaksumatera.org 

   Elke donatie is welkom op:  NL57 INGB 000 755 8980 

 

Of scan de QR code en vul zelf het bedrag in. 

http://www.anaksumatera.org/

