
 

Stichting Anak Sumatera                            Nieuwsbrief maart – april 2022 

 

 

De engelse lessen die Tante Annie geeft zijn een 

groot succes. De kinderen maken snel 

vorderingen. 

Zij vinden het ook heel fijn om op deze manier 

verbonden te zijn met iedereen in Nederland. 

 

 

 

Op de foto’s geeft tante Annie uitleg over de 

lesstof. 

 

 

Het team in het wees(t)huis heeft versterking gekregen van een nieuwe vrijwilliger. 

Het is mevrouw Jumina, zij neemt een groot deel van de huishoudelijke taken op zich. 

Dit geeft de anderen de ruimte om zich meer bezig te houden met de begeleiding en 

ontwikkeling van de kinderen. 

 

 

 

 

 

Net als in Nederland stijgen ook in Indonesië de prijzen van 

levensmiddelen, kleding en vervoer snel. Zeker voor het 

armere deel van de bevolking wordt dit snel een steeds 

groter probleem. 

 Tante Annie heeft weer een paar goed gevulde dozen naar 

het tehuis gestuurd. Met een grote variatie aan spullen: 

schoenen, speelgoed, etenswaren, en medicijnen. 

 

Om meer zelfvoorzienend te worden gaan de 

bewoners hun eigen groenten verbouwen. Ook 

zijn vijftig kuikens gekocht. Deze zullen over een 

paar maanden kunnen worden geslacht. 

Op de foto: de kuikens zijn in een ruime kippenren 

ondergebracht. 



Eén van de laatste aanpassingen aan de gebouwen zijn uitgevoerd. Er is 

een gebedsruimte gebouwd met daar bovenop een ruimte waar vandaan 

de beveiliger een goed overzicht over de omliggende terreinen heeft. 

Dit verhoogd zeker de veiligheid van de kinderen en helpt beschermen 

tegen inbraak. De locatie is direct naast de toegangspoort. 

 

 

 

 

Op 1 april was er in Heerhugowaard een gezellige indische feestavond georganiseerd. De organisatie was in handen 

van vrienden van de stichting en de catering werd verzorgd door Toko Tante Annie. De opbrengst kwam ten goede 

van Stichting Anak Sumatera. Er was live muziek met zangeres Sofi Do. Er is een modeshow  gehouden en er waren 

kraampjes waar onder andere deze mooie kleding gekocht kon worden. Met een loterij kond men leuke prijzen 

winnen. De avond is goed bezocht. Met de muziek kwamen de bezoekers al snel op de dansvloer om een traditionele 

pojoh pojoh (line dance) uit te voeren. De opbrengst van deze mooie avond was 600 euro. Dit bedrag komt geheel ten 

goede van de stichting. 

 

 

 

 

 

Een heerlijk buffet verzorgd door Toko Tante Annie.             De dansvloer op voor een traditionele pojoh pojoh. 

 

 

 

 

                           Geef straatkinderen een toekomst! 

         

                                              

 

 

                                    Stichting Anak Sumatera 

                                    www.anaksumatera.org 

http://www.anaksumatera.org/


              Elke donatie is welkom op:  NL57 INGB 000 755 8980 

 

                         Scan de QR code en vul zelf het bedrag in. 

                               

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 
 

 


