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A L A T  T U L IS : P an itia  R am adan  d i K am p us (R D K ) m em b ag ikan  p a ke t a la t-a la t tu lis  un tuk  an ak-a nak  p a n ti asu ha n  d a ri se lu 

ruh  DIY, kem arin. (45)

UMY Berbagi Bersama 1.000Anak Yatim
YOGYAKARTA - Ma

hasiswa Universitas Muham
madiyah Yogyakarta (UMY) 
yang tergabung dalam kegiat
an Ramadan di Kampus 
(RDK) menggelar acara berta
juk "Bingkisan untuk 1.000 
Anak Panti” .

Kegiatan untuk mengisi 
bulan puasa tersebut berlang
sung di aula Masjid KH Ah- 
mad Dahlan.

B ifcn» w n k  yatim  dari 16
Panti Asuhan Muhammadiyah 

di seluruh wilayah Yogyakarta 
memenuhi ruangan.

‘ ’ Acara ini memang sebagai 
sarana untuk saling berbagi

dengan sesama, terutama un
tuk berbagi kebahagiaan de
ngan anak-anak panti,”  
koordinator acara, Rir1” 
sa Farasmada, kemarin.

Ia menjelaskan RDK kali 
ini bekerja sama dengan 
jelis Pelayanan Sosial (MPS) 
PP Muhammadiyah dan La- 
zismu. Mereka ingin memberi 
perhatian lebih terutama 
anak-anak panti yang masa 
depannya masih sangat pan

jang- -m m h w  m
Pentas Seni

Di sela-sela acara, anak- 
anak panti menampilkan gerak 
dan lagu Islami. Mereka dari

Panti Asuhan Muhammadiyah 
Nanggulan, Kulonprogo. De
ngan tersenyum  riang, se- 
nanyak lima anak perempuan 
bernyanyi dan bergerak bersa
ma mengikuti alunan musik.

Anak-anak lainnya dari 
Panti Asuhan Binausadah Mu
hammadiyah juga turut me
nampilkan empat anak dalam 
pagelaran parodi bertajuk 
Santri Ciflta Budaya. Acara 
tersebut mengundang gelak 
tawa seluruh-peserta yang 
hadir. Mereka berhasil men
cairkan suasana deng 
yang mereka tampilkan

Di akhir acara, sebanyak

1.000 bingkisan dibagikan 
kepada seribu anak panti yang 
telah datang.

Bingkisan tersebut berupa 
paket peralatan sekolah berupa 
buku, bulpen, pensil dan 
crayon. Penyerahan bingkisan 
tersebut secara simbolis dila
kukan Miftahul Haq SHI MSI 
selaku Ketua Takmir Masjid 
KH Ahmad Dahlan UMY.

"Sem oga bingkisan ini 
dapat bermanfaat bagi ‘adik- 
adik panti untuk keperluarr 
sekolah. Kami akan terus 
melakukan kegiatan yang 
sama pada tahun depan,” tan- 
las Rizki.(D19-45)


