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Er is veel gebeurt de afgelopen tijd in 

Dolok Masihul. De herbouw van het door 

storm vernielde gedeelte en herstel van de 

bouwfouten krijgt vorm en glans. De 

buitenzijde is bijna klaar, op de ramen en 

deuren na. Binnen moet nog veel gedaan 

worden, maar we 

zijn goed op weg.  

 

Buiten zijn nog andere klussen uit te voeren zoals, waterleiding, toiletafvoer 

en  elektra. Ook de waterpomp moest verzwaard worden om voldoende 

capaciteit te kunnen halen. Als 

back-up  is een watertank op 

een hoge plek geplaatst  als 

buffer. De stroom valt nog wel 

eens weg in het gebied. Zo is iedereen in huis  verzekerd 

van stromend water. 

Op de binnenplaats worden 4 heel mooie patio’s 

geplaatst, voor elke vleugel één. Waar iedereen in de 

schaduw kan samenkomen voor gezelligheid, een 

spelletje of gewoon lekker samen uitrusten en 

ontspannen.  In de zon is nu eenmaal al snel te heet. 

Sudirman Dachi, een journalist, van de krant / televisie Berita Sore 

(‘Avond Nieuws’), is bij de Stichting langsgekomen om een reportage 

over de Stichting te maken. Hij is ontvangen 

door het bestuur en is rondgeleid over het 

complex. Naar aanleiding van de dit bezoek 

heeft de journalist een positief stuk geschreven 

waarin  hij een beeld van de situatie geeft en 

beschrijft waar de Stichting voor staat. 

https://beritasore.co.id/sumut/ypaas-dolok-

masihul-sergai-sudah-mulai-beroperasi/ 

We mogen het zevende kind verwelkomen. Dit 

is Deni Efendi, hij is dertien jaar. Deni wil graag 

naar school en wij geven hem de kans om het 

volgend schooljaar naar de onderbouw van het  

voortgezet onderwijs te gaan. 

https://beritasore.co.id/sumut/ypaas-dolok-masihul-sergai-sudah-mulai-beroperasi/
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Het interieur begint nu ook meer 

vorm te krijgen. Voor het kantoor is 

meubilair aangeschaft. Bezoekers 

kunnen nu op een goede manier 

ontvangen worden. Ook zijn 

eetkamertafels en –stoelen 

aangeschaft. De kinderen kunnen nu 

met z’n allen aan tafel eten.  

Het bestuur en de medewerkers 

hebben het druk met het 

coördineren van de bouw, het 

begeleiden van de kinderen en alle voorkomende administratieve 

werkzaamheden. En toch maken zij nog tijd om ook voor ontspanning van de kinderen te zorgen. De 

hele staf en alle kinderen zijn een dagje naar de dierentuin geweest. Er is daar veel plezier gemaakt, 

maar ook het educatieve deel is niet vergeten. De kinderen werd gevraagd om in een schriftje op te 

schrijven welke dieren zij gezien hebben en bij terugkeer hierover te vertellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Geef straatkinderen een toekomst!         

                                              

                                 Stichting Anak Sumatera 



                                 www.anaksumatera.org 

Elke donatie is welkom op:  NL57 INGB 000 755 8980 

http://www.anaksumatera.org/

