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Bezoek: op 19 maart heeft de stichting bezoek 

gehad van medewerkers van het Ministerie van 

Sociale Zaken. Het betrof een onaangekondigde 

audit. Zij hebben een aantal uren bij de stichting 

rondgekeken en met zowel het bestuur als met 

medewerkers en de kinderen gesproken. De 

delegatie was positief verrast en zij was zeer te 

spreken over de manier waarop de kinderen 

begeleid worden. Met name het feit dat de kinderen 

structuur geboden wordt door regels voor studie-uren, maaltijden  en lichte werkzaamheden sprak 

hun zeer aan. Er waren een paar aandachtspunten: een aparte kantoorruimte voor het bestuur 

creëren en voor wat meer stoelen zorgen. Deze audit heeft er toe geleid dat de stichting ook in 

Indonesië door de overheid erkend is! Een geweldige prestatie, zeker voor het bestuur in Dolok 

Masihul. 

‘Thuislessen’: door de corona pandemie gaan ook in 

Indonesië de kinderen vaak maar halve dagen naar school. 

Om er voor te zorgen dat de 

kinderen niet te veel 

leerachterstand oplopen 

wordt er regelmatig in het 

weeshuis (bij)les gegeven. 

Nachtkleding: De kinderen hebben allemaal nieuwe pyama’s 

gekregen en kunnen fris en schoon naar bed. 

Siti: we hebben een nieuw 

weeskind, genaamd Siti, 10 jaar jong verwelkomd. Haar vader is 

overleden en de verblijfplaats van haar moeder is onbekend. Zij 

woonde bij haar oom. Maar haar oom heeft veel kinderen en is zeer 

arm en niet meer in staat haar te onderhouden. Om haar niet aan 

haar lot over te laten en te behoeden voor prostitutie en kinder-

handel heeft hij haar bij ons 

ondergebracht. Wij gaan ervoor 

zorgen dat zij zich kan ontwikkelen 

en goede een toekomst heeft. 

 

 

Bouwen: de ruwbouw van de gebouwen is afgerond. Alle daken en 

de muren zijn gereed. We kunnen nu verder met het afwerken van 

de gebouwen. Ook het aanschaffen van meer meubilair en er voor 

zorgen dat het interieur verder op orde komt krijgt nu prioriteit. 



 

                Geef straatkinderen een toekomst! 

         

                                              

 

                                 Stichting Anak Sumatera 

                                 www.anaksumatera.org 

 

Elke donatie is welkom op:  NL57 INGB 000 755 8980 
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