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Broer en zus 10 jaar na tsunami herenigd met ouders 

Jamaliah en haar man Septi kunnen hun geluk niet op. Nadat zij onlangs werden herenigd 

met hun dochter Raudhatul Janna kunnen zij nu ook hun zoon Arif Pratama Rangkuty weer in 

hun armen sluiten. De ouders van het inmiddels 14-jarige meisje en haar 17-jarige broer 

dachten dat hun kinderen waren meegesleurd door de tsunami die Aceh op 26 december 

2004 trof en hadden de hoop op het vinden van hun kroost opgegeven. 

Arif werd op maandag 18 augustus teruggevonden in Payakumbuh door een inwoner van deze stad in 

West-Sumatra. 'Ja, hij is ons kind dat samen met zijn zusje 10 jaar geleden door de vloedgolf is 

meegesleurd', vertelt vader Septi aan persbureau AFP. 

Zwerfachtig bestaan 

Lana Bestari, die Arif gevonden had, zag onlangs op de televisie over de hereniging van Jamaliah en Septi 

met hun doodgewaande dochter en hun zoektocht naar hun nog vermiste zoon. Lana, eigenaresse van 

een internetcafé, herinnert zich een jongen, Ucok genaamd, die 's nachts regelmatig bij haar op de stoep 

sliep.  

Ucok leidde een zwerfachtig bestaan en kreeg vaak voedsel en kleding van Lana. Lana dacht in eerste 

instantie dat Ucok uit Medan kwam. Maar nadat ze op de televisie de hereniging van Jamaliah en Septi 

met hun dochter zag, was zij er zeker van dat Ucok niemand anders was dan Arif Pratama Rangkuty, de 

zoon van Jamaliah en Septi.  

Men noemde haar vaak 'Liah' 

Met haar mobieltje maakte Lana een foto van Jamaliah en liet deze aan Ucok zien. 'Dat is mijn moeder', 

zei Ucok zonder te aarzelen. Ucok kon zich de volledige naam van zijn moeder echter niet meer 

herinneren. Hij wist wel dat men haar vaak 'Liah' noemde.  

Lana bracht Arif vervolgens naar zijn ouders. 'Het was een ontroerende hereniging vol emotie en 

tranen', vertelt ze. 'God heeft ons een tweede wonder gegeven door ons met onze zoon te herenigen 

die tien jaar lang vermist is', aldus Jamaliah, de moeder van Arif. 

Eerder deze maand werden Jamaliah en Septi ook al herenigd met hun dochter Raudhatul Janna. Zij 

werd al die tijd opgevoed door een oudere vrouw nabij haar oorspronkelijke woonplaats. Deze vrouw 

verklaarde dat Raudhatul een weeskind was, een tsunami-overlevende. Haar zoon, een visser, had het 

meisje uit het water gered. 


