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DONASI
Bantuan untuk

Anak Yatim

dan Dhuafa

Pada 18 Mei 2020, bertepatan dengan bulan suci

Ramadhan 1441 H, YIIM kembali menjalankan program

bantuan sosial kemanusiaan.  Dalam kesempatan ini

bantuan difokuskan untuk meringankan beban anak-anak

Yatim Piatu dan Dhuafa.  Adapun penyaluran bantuan

diberikan kepada Panti Asuhan Yayasan Gema Mustika

Insani Ponorogo, Jawa Timur.

 

Selain itu, YIIM juga menyalurkan bantuan berupa alat

tulis dan buku-buku bacaan untuk anak yatim piatu dan

dhuafa di Pondok Pesantren Ar-Rofi'i di Cipedak Jagakarsa,

Jakarta Selatan. 

 

Kemudian, YIIM juga menyalurkan bantuan untuk anak

yatim piatu dan dhuafa di Yayasan Bustanul Aitam Ulim di

provinsi Nanggore Aceh Darusallam.
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ANAK ASUH DAN DHUAFA
Yayasan Gema Mustika Insani

Program ini kembali didukung oleh mitra utama YIIM

yaitu PT. Insight Investments Management,

perusahaan yang fokus pada pengelolaan investasi

yang memiliki komitmen kuat dalam membantu

persoalan sosial dan kemanusiaan.  

 

Yayasan Gema Mustika Insani merupakan Yayasan

Sosial yang telah berhasil mendirikan beberapa Panti

Asuhan / asrama yatim, yaitu Panti Asuhan Mukti

Wibawa Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

dan LKSA Panti Asuhan Amanah Hati, Kecamatan

Jambon, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan

total anak asuh sejumlah lebih dari 100 anak.

 

Dalam kesempatan ini, YIIM menyerahkan bantuan

sosial berupa bantuan uang tunai sejumlah Rp

21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), 10 lusin

masker dan buku-buku bacaan bagi anak-anak yang

tinggal di panti asuhan.

Ketua Pengurus Panti Asuhan

Yayasan Gema Mustika Insani

Ponorogo, Jawa Timur, Wijiyono,

menyampaikan rasa terima kasihnya

kepada YIIM dan Insight Invetsments

Management atas bantuan yang

diberikan untuk para anak asuhnya.

 

“Syukur alhamdulillah kami

mengucapkan terima kasih atas

bantuan yang diberikan. Tentunya

bantuan ini sangat bermanfaat

untuk anak-anak asuh kami dalam

menyambut Hari Raya Idul Fitri,”

ujarnya.

 

Lebih lanjut Wijiyono menyampaikan

bahwa anak-anak merasa terharu

dan senang karena di tengah wabah

Covid-19 yang mendera

perekonomian, mereka merasa

masih ada yang memperhatikan,

membuat mereka sejenak seolah

lupa dengan situasi pandemi ini.

 

 

Tidak perlu menunggu untuk

berbuat baik. 
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PEMBANGUNAN ASRAMA
Yayasan Bustanul Aitam Ulim

Dalam semangat yang sama, sebelumnya YIIM juga telah memberikan bantuan kepada Yayasan

Bustanul Aitam Ulim di Aceh berupa yang tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

untuk pembangunan kamar asrama panti asuhan yang dikelolanya sejak 28 September 1999,

yang berkedudukan di Desa Keude Ulim, Kecamatan Ulim.

 

Bantuan diterima langsung oleh Pimpinan Yayasan Bustanul Aitam Ulim, Tgk. Ilyas Ibrahim,

S.Ag. Pemberian bantuan untuk pembangunan kamar asrama tersebut merupakan amanah yang

dijalankan YIIM dari dana CSR PT. Insight Investments Management, dengan harapan dapat

memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak-anak panti asuhan dalam menjalani ibadah

dan menempuh pendidikan agama seperti anak-anak pada umumnya.

 

“Pembangunan asrama ini sangat dibutuhkan bagi anak-anak panti sebagai tempat pengasuhan

dan pembinaan anak-anak yatim piatu, fakir miskin dan anak-anak gelandangan yang terlantar

atau berpotensi terlantar di wilauah Kecamatan Ulim, Pidie Jaya. Kami harap anak-anak panti

bisa memiliki tempat tinggal yang baik dan layak,” ujar Chrisbiantoro.

 

Selanjutnya "YIIM berharap agar anak-

anak yatim maupun dhuafa ini tidak

terkena dampak penyebaran Covid-19

yang sedang melanda bangsa kita ini dan

tetap tercukupi kebutuhan pangannya

serta kebutuhan dasar lainnya. Melalui

kegiatan ini kami ingin menginspirasi

masyarakat untuk menyisihkan rejeki

yang mereka miliki untuk meringankan

beban anak-anak yatim piatu dan dhuafa

ini agar mereka tetap dapat hidup

dengan layak" kata Ketua YIIM,

Chrisbiantoro.

 

Santunan dan bantuan ini

merupakan lanjutan dari rangkaian

kegiatan kepedulian YIIM kepada anak

yatim piatu dan kaum dhuafa.

Inspirasi untuk Negeri
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Pimpinan Yayasan Bustanul Aitam Ulim, Tgk. Ilyas Ibrahim, S.Ag yang menerima

penyerahan, mengucapkan “Kami sangat berterima kasih kepada YIIM dan PT Insight

Investments Management untuk bantuan dana yang diberikan, sehingga

pembangunan 4 kamar asrama dapat segera dimulai, sehingga bermanfaat bagi anak-

anak panti asuhan”.

 

Perwakilan PT. Insight Investments Management, Budy Cahaya, mengungkapkan

keprihatinannya terhadap kondisi rakyat Indonesia menghadapi wabah Covid-19 yang

menjadi pandemi global. "Kita harus meyakini bahwa yang bisa mengangkat dan

menyelesaikan wabah ini hanya dengan kedisiplinan masyarakat untuk menjaga

kesehatannya dan mengikuti anjuran Pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini,

serta yang terpenting doa dan dzikir yang dipanjatkan kepada Allah.

 

Mudah-mudahan doa kita bersama di bulan suci Ramadhan ini, satu tujuan, satu

harapan, agar wabah ini segera diangkat, sehingga aktivitas kehidupan dapat

kembali normal," jelasnya.
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