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De regentijd is begonnen in Indonesië. De wateroverlast die vooral te 

merken is op het toegangspad naar de Stichting wordt nu groots 

aangepakt. De stichting heeft, via Tante Annie, die haar ‘roots’ in Dolok 

Masihul heeft, goed contact met de lokale overheid. De burgemeester van 

Dolok Masihul heeft toegezegd de helft 

van de kosten voor zijn rekening te 

nemen. Vrachtwagens rijden af- en aan 

met grond en keien om het drassige 

gebied op te hogen. Met de keien 

wordt er een gemetseld verstevigings-

muurtje langs de weg geplaatst. Het is 

belangrijk om de toegangsweg geschikt te maken voor autoverkeer. Het 

moet namelijk ook voor  hulpdiensten zoals brandweer en ambulance mogelijk zijn de stichting te 

bereiken.  

Leden van pemuda pancasila (een jongerenorganisatie die binnen de gemeenschap actief is op 

allerlei manieren) hebben aangeboden om belangeloos te helpen de aarde over het gebied uit te 

rijden. Door hun medewerking heeft het project de lokale krant gehaald.  

De laatste berichten uit Dolok Masihul geven echter aan dat, na een langere periode van regen, de 

problemen nog niet voorbij zijn. Waarschijnlijk is het noodzakelijk om in het gebied dat telkens onder 

water loopt een irrigatiesysteem aan te leggen. 

 

De stichting heeft veel steun van de inwoners in de omliggende dorpen. Regelmatig worden 

schenkingen gedaan in de vorm van etenswaren en zelfs planten om de stichting te steunen. Ook 

gebeurt het wel dat de 

medewerkers korting krijgen bij 

aankopen op de lokale markten. 

Wij zijn iedereen die de 

stichting op deze manier helpt 

veel dank verschuldigd. 

https://www.viralglobalnews.net/pemuda-pancasila-kecamatan-dolok-masihul-salurkan-bantuan-untuk-membuat-jalan-alternatif-yayasan-panti-asuhan-sumatera-utara-di-desa-tegal-sari/


Twee leraren  van een middelbare school  hebben 

aangeboden als vrijwilliger de kinderen bijles te geven in 

een paar vakken. We merken dat een deel van de 

kinderen voordat zij bij ons kwamen wonen een groot 

deel van de schooltijd hebben gemist.  Er wordt hard 

gewerkt om de achterstanden weg te werken. Omdat ook 

door de covid pandemie de scholen vaak nog niet volledig 

geopend zijn, is het belangerijk dat er bij de stichting nu 

ook (bij)les gegeven kan worden. 

Steeds meer lessen 

worden online 

gevolgd. Daarom gaat de stichting zich nu inzetten om fondsen 

te krijgen om een aantal computers aan te kunnen schaffen. 

De twee kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan 

krijgen daar computerles en hebben deze periode daarvoor 

een certificaat behaald. 

 

 

 

 

******    Het eerste lustrum  ****** 

In september heeft de stichting haar eerste lustrum behaald. In deze vijf jaar heeft de stichting al 

veel bereikt. 

Op een braakliggend terrein is een prachtig thuis voor (wees)kinderen gebouwd. Er is door heel veel 

mensen heel veel werk verzet. De Initiator van het tehuis en oprichter van de stichting is Tante 

Annie. (Lees hier haar verhaal, dat zij vertelt in een interview voor het NHD: ‘Tante Annie redt 

kinderen uit de klauwen van mensenhandelaren’.)  Zij is in deze jaren vaak in Dolok Masihul geweest. 

En behalve dat zij veel zaken heeft 

gecoördineerd, heeft zij zelf ook geholpen het 

terrein bouwklaar te maken. Zij heeft onder 

andere zelf naast de bouwvakkers staan 

metselen.  

In Dolok Masihul is het lustrum gevierd met 

een sport- en speldag voor de kinderen. Omdat 

de stichting er ook wil zijn voor de kinderen in 

de omliggende dorpen waren zij voor deze dag  

ook uitgenodigd. Er werden allerlei spelletjes in 

wedstrijdverband gespeeld. Verder was er een 

https://anaksumatera.org/twee-paginas-tante-annie-in-het-noordhollands-dagblad/
https://anaksumatera.org/twee-paginas-tante-annie-in-het-noordhollands-dagblad/


talentenjacht waarin kinderen zelf konden aangeven wat zij daar graag wilden laten zien. Er werd 

gezongen, Koran gereciteerd en er werden acts opgevoerd. 

De kinderen in Dolok Masihul en de besturen in Indonesië en Nederland willen iedereen, vrijwilligers 

en donateurs, heel hartelijk bedanken voor hun steun. Zonder deze hulp was het project Yayasan 

Anak Sumatera – Dolok Masihul niet geweest wat het nu is. 

“U bent van harte uitgenodigd om dit nieuws over het weeshuis 

door te sturen naar een bekende met een hart voor kinderen.” 

 

                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. 

http://www.anaksumatera.org/

