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Deze periode hebben een aantal kinderen het (t)huis verlaten. Het zijn Danny,
Fauzan, Rido, Fara en Putra. Familie en pleegouders gaven aan dat zij de kinderen
weer een goede thuissituatie kunnen geven. Wij zijn blij dat we voor hen hebben
kunnen zorgen en hopen dat het de kinderen verder goed gaat.

Ook mogen we een
aantal nieuwe kinderen
verwelkomen. In juli zijn
drie kinderen uit 1 gezin
bij ons gekomen. Het
zijn Dinda Maharani van
10 jaar, Desi
Purnamasari van 8 jaar
en Willi Yamvirnades
van 5 jaar.

In augustus zijn Bunga Dwi Ariyanti ,
13 jaar, en Anita Tri Wiliani, 9 jaar, in
het (t)huis komen wonen.
Anita is het zusje van Andi, die al
langere tijd bij ons woont. De financiële
zorgen van de familie werden te groot.
Er is toen door ons voorgesteld dat ook
Anita in het (t)huis komt wonen.

Toen Dinda, Desi en Willi bij ons
kwamen hadden zij erg veel last
van netelroos op hun handen en
onderbenen. Zij zijn onderzocht
en hebben medicijnen gekregen
om de symptomen te bestrijden
en klachten te verminderen.
Zij zijn nu weer genezen en helemaal gezond.



Op 9 juli is het Offerfeest gevierd. In Nederland
wordt dit ook wel het Slachtfeest genoemd. Het is
een islamitische feestdag ter nagedachtenis van
het offer van de profeet Ibrahim. Ter ere van het
offerfeest is er een schaap geslacht. Het vlees is
verdeeld onder arme mensen in de dorpen in de
buurt van het (t)huis. Op de
foto links zijn porties vlees
ingepakt om te worden
weggeven.

De gemeenschappen in de
buurt hebben het (t)huis veel
levensmiddelen geschonken.

Een paar dagen per week krijgen de kinderen bijlessen van een docent van een
nabijgelegen school. De kinderen hebben vaak een leerachterstand als zij bij ons
komen en we hopen dat zij zo snel mogelijk weer het juiste niveau hebben.

In juli hebben een aantal studenten
van de universiteit in Medan het
(t)huis bezocht. In het kader van een
stage hebben zij de docent
ondersteunt met het lesgeven aan de
kinderen. Dit was voor zowel de
kinderen als de studenten, hier in de
blauwe uniformen, een leuke ervaring.
Het zorgt ook voor een goede
verbondenheid van het (t)huis met de
gemeenschappen om ons heen.

Andi heeft meegedaan met wedstrijden
reciteren uit de Koran en oproepen tot gebed. Andi
won de derde prijs voor het oproepen tot gebed.

Hier laat Andi zijn prijs zien. Bij hem staan Dana en
Dani. Zij worden geflankeerd door twee studenten
uit Medan.



Als uitje zijn de kinderen
naar het zwembad
geweest. Zij hebben daar
veel plezier gehad. Dat het
een meer dan natte
bedoening werd laten deze
drie foto’s zien.

Op 17 augustus is de onafhankelijk-
heidsdag van Indonesië gevierd. Deze
dag vieren de kinderen met traditionele
spelletjes. Op de foto’s zie je ze zak-
lopen, kroepoekhappen en met de
mond munten uit een met pasta
besmeurde vrucht plukken. Dit alles
leidt natuurlijk tot veel hilariteit.

Tenslotte laten
Bunga, Desi en Siti
graag nog de
tekeningen zien die zij
voor iedereen
gemaakt hebben.



Geef straatkinderen een toekomst!
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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
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