
Stichting Anak Sumatera  Nieuwsbrief november – december 2021 

 

Het bestuur wil alle donateurs, vrijwilligers en iedereen die de stichting een warm hart toedraagt 

heel hartelijk bedanken voor hun steun dit afgelopen jaar. Wij hopen dat we met z’n allen dit mooie 

werk in het nieuwe jaar met evenveel succes en plezier kunnen voortzetten. We sluiten ons aan bij 

de wens van de kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Rachman                 Farra                  Siti                   Deni 

                                                                   Rido                   Putra 

                   Fauzan                                                                         Andi 

 

 



In de vorige nieuwsbrief werd al verteld dat de regentijd weer is begonnen en dat er met man en 

macht werd gewerkt om de toegangsweg naar ons tehuis te verhogen en te versterken. Enkele 

weken later waren de regenbuien echt zo heftig dat de rivieren buiten hun oevers traden en het 

gebied rond Dolok Masihul werd getroffen door zware  overstromingen. Het 

water heeft het tehuis bereikt, maar er is gelukkig geen ernstige waterschade 

 In deze tijd zijn de werkzaamheden aan de laatste kamers toch doorgegaan. 

De werklieden hebben een ongelooflijke inzet getoond. Er is een vlot in elkaar 

gezet waarmee de bouwmaterialen, o.a. cement 

en plavuizen , van de doorgaande weg naar de 

stichting zijn vervoerd. De werkzaamheden 

hebben daardoor maar weinig vertraging 

opgelopen. 

 

 

Links: de medische kamer 

krijgt plavuizen. 

 

25 November was het nationale onderwijs/lerarendag. De kinderen 

betuigen op die dag respect aan de leraren. Dit wordt gevierd met een groot 

samenzijn op de scholen. De kinderen hebben veel last gehad van de 

overstromingen. Gelukkig heeft de school veel begrip hiervoor gehad en 

hebben zij er alles aan gedaan om de kinderen toch de lessen zoveel mogelijk 

te kunnen laten volgen. Met hulp van de vrijwilligers van de stichting die de 

kinderen bijlessen hebben gegeven, is het de kinderen toch gelukt om het 

schooljaar succesvol af te sluiten. Wij zijn heel trots op alle kinderen. 

Zo heeft Rachmad succesvol examen gedaan in engels en 

computervaardigheden. 

Deni heeft een heel goed jaar achter de rug en is bij de beste drie studenten van zijn jaar geëindigd. 



 

                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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent u iemand met een hart voor kinderen? Stuur hem of 

haar deze nieuwsbrief over ons weeshuis! 

http://www.anaksumatera.org/

