
Kasih Natal Untuk
Mbinudita



Anak-anak Sekolah Mbinudita telah merayakan Natal bersama dengan Kawan Baik

Indonesia, Fair Future Indonesia dan Sumba Volunteer di awal tahun 2021. 

Sekolah Mbinudita, berada di Kecamatan Prai Paha, Nggaha Oriangu, Kabupaten

Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, berjarak kurang lebih 2 jam dari pusat kota di

Waingapu. Akhir tahun lalu ruangan kelas dari sekolah ini telah roboh tersapu angin,

namun kini anak-anak sudah dapat bersekolah dengan aman dan nyaman karena

pembangunan sekolah Mbinudita telah rampung di akhir tahun 2020. 

Latar belakang



Kini sekolah Mbinudita tidak hanya memiliki ruang kelas, namun juga ruang guru, ruang serbaguna serta bangunan Balai Budaya yang dapat

digunakan untuk berbagai kegiatan di sekolah, tidak hanya untuk anak-anak namun juga untuk warga di sekitar sekolah Mbinudita. Dalam perayaan

Natal 2020 kali ini, anak-anak akan berkreasi di atas panggung di bangunan balai budaya untuk pertama kalinya. Mereka akan menampilkan tarian

dan nanyian dalam perayaan nanti, menghibur semua tamu yang datang untuk merayakan Natal di Mbinudita. 



Pada bulan Desember, Kawan Baik Indonesia juga mendapatkan kesempatan yang baik untuk dapat menerima dan meneruskan donasi dari Little Tree

Club Kids and Tutor, hasil dari penjualan karya anak-anak yang dijual dan hasil penjualannya disumbangkan untuk anak-anak di Mbinudita, kado dari

anak-anak untuk anak-anak. 



Selain hasil penjualan dari karya anak-
anak, juga dibuka donasi untuk berbagi

untuk pembelanjaan kado untuk
Mbinudita



Perayaan Natal adalah hari yang ditunggu

oleh anak-anak di Mbinudita, karena akan ada

hadiah untuk mereka yang akan dibawakan

oleh Sinterklas, Kawan Baik Indonesia, Fair

Future Indonesia dan Sumba Volunteer akan

hadir bersama Sinterklas untuk membawa

kado untuk anak-anak Mbinudita karena

mereka semua adalah anak yang baik. Anak-

anak akan mendapatkan kado saat merayakan

natal (kado yang memiliki nilai manfaat).

Selain kado, Sinterklas dan kawan-kawannya

juga akan mendongeng dan bernyanyi

bersama untuk anak-anak dengan penuh

kehangatan dihiasi dengan lampu-lampu kecil

warna-warni. 

 

Dukungan lain dari beberapa donatur dari luar

Sumba juga turut meriahkan isi bingkisan.

Kegiatan ini juga didukung Sumbavolunteer,

Kelompok Cahaya Anak Sumba PKMB,

Anugerah Anak Sumba dan Charis Sumba. 

https://www.instagram.com/sumbavolunteer/
https://www.instagram.com/cahayaanaksumba_pkbm/
https://www.instagram.com/anugerahanaksumba/
https://www.instagram.com/charissumba/


Perayaan Natal kali ini dilaksanakan di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda dunia. Dengan demikian, protokol kesehatan harus tetap

berjalan, yakni menggunakan masker yang dibagikan oleh kakak-kakak panitia dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan. 

TETAP DENGAN PROTOKOL KESEHATAN



Jas hujan ukuran anak-anak sebanyak 50

pcs

Botol minum 500 ml untuk anak-anak

sebanyak 50 pcs

Baju kaos ukuran anak-anak sebanyak 50

pcs 

Makanan kecil dan minuman pada saat

acara perayaan Natal 

KADO NATAL
Hasil dari pengumpulan donasi dari berbagai donatur, sebagian

digunakan untuk beberbelanja kado untuk anak-anak.

Pembelanjaan dilakukan di Bali, kemudian dikirimkan ke Sumba

dan diterima oleh staff Yayasan Kawan Baik Indonesia disana

kemudian dikemas bersama-sama dengan kawan-kawan relawan

yang berada di Sumba . Untuk susu dan makanan ringan pada saat

acara berlansung dibelanjakan di Waingapu.  Isi dari kantong kertas

kado Natal untuk anak-anak berisi: 



Hadiah untuk anak Mbinudita 
Sesuatu yang berguna untuk mereka gunakan sehari-hari saat

pergi ke sekolah



Suasana di ruangan kelas baru Sekolah Mbinudita sangat meriah,

karena momen natal kali ini diisi dengan beragam acara seperti

persembahan nyanyi dari SD dan PAUD Mbinudita, panggung boneka,

lomba membuat kartu ucapan natal. Suara kawan-kawan kecil juga

terdengar menyanyikan lagu-lagu rohani tentang Natal, sambil menari

dan bertepuk tangan dan kakak-kakakpun lebih bersemangat. 

Salah satu sesi yang paling seru pada rangkaian kegiatan ini adalah

acara mendongeng,  Kak Selly Nangi bercerita dengan tokoh-tokoh

boneka yang bisa berbicara tentang cerita Natal, anak-anak

mendengarkan cerita dengan seksama. Tidak hanya adik-adik namun

juga bapak ibu guru dan para orang tua yang hadir, turut serta dalam

alur dongen yang diceritakan.   

BERNYANYI DAN MENDONGENG



MENGGAMBAR 
DAN MEWARNAI
Salah satu kegiatan dalam rangkaianperayaan Natal kali ini

diisi oleh kakak-kakak dari Sumba Volunter untuk

menggambar dan mewarnai. Sebelumnya, ibu guru telah

menyampaikan kepada siswa untuk membawa crayon atau

pensil warna. Salah satu tugasnya adalah membuat kartu

ucapan Natal untuk dikirimkan ke sesama kawan.

Kegiatan menggambar dan mewarnai adalah salah satu

kegiatan untuk meningkatkan kreativitas anak dalam

mewujudkan berbagai imajinasi yang ada di otaknya pada

sebuah kertas. Selain itu, anak juga belajar untuk membentuk

garis, mengenal pola, dan juga memilih warna.

Semua anak di dalam acara bersuka ria dengan kegiatan ini,

dan untuk gambar terbaik dan mewarnai terbaik, mendapatkan

kado tambahan dari kakak-kakak yang ada disana. 



Kado Natal
58.7%

Logistik-Transport
23.8%

Konsumsi
17.5%

DANA YANG TERKUMPUL
Donasi yang terkumpul dari kegiatan sosial yang dilakukan oleh

sekolah Little Tree sebesar Rp. 3.150.000,-. Dari dana yang terkumpul

ini kemudian digunakan untuk beberapa keperluan diantaranya untuk

Konsumsi, biaya pengiriman kado ke Sumba dan Kado Natal untuk

anak-anak. Biaya terbesar yang dikeluarkan adalah untuk pembelian

Kado, yakni senilai Rp. 1,848,700.00,- rupiah yang di rupakan menjadi

50 paket kado.

 

Beberapa donasi lain yang berbentuk barang adalah Kaos ukuran anak

dari salah satu kawan baik di Surabaya sebanyak 50 kaos, paket

makanan kecil dari SOS  Bali (SCHOLARS OF SUSTENANCE), beberapa

barang lain dari kawan-kawan baik lainnya di luar Sumba.  Dan yang

tidak kalah penting adalah dukungan dalam bentuk tenaga dan waktu

dari kakak-kakak relawan yang mau mempersiapkan dan merayakan

Natal bersama kawan-kawan kecil di Mbinudita. 

 

Terimakasih untuk semua donatur dan relawan yang telah

berkontribusi untuk Natal yang indah bersama kawan-kawan kecil di

Mbinudita. 




