Stichting Anak-Anak Lombok Timur
Deze ideële stichting zonder winstoogmerk stelt zich
tot doel om donaties in te zamelen die geheel ten
goede komen aan het verbeteren van de leef- en
woonomstandigheden en het toekomstperspectief van
de kinderen en hun families op Oost-Lombok,
Indonesië.

Geldrop, December 2017

Beste vrienden van de stichting Anak-Anak Lombok Timur,
En alweer is er een jaar voorbij! Een jaar waarin we - dank zij jullie - weer ontzettend veel hebben kunnen
doen in het dorp Labuan Pandan op Oost Lombok in Indonesië. Een goed moment om met jullie in deze
nieuwsbrief terug te kijken op het afgelopen jaar en te laten weten wat er allemaal is gebeurd in 2017.
Huisvesting
Dit jaar hebben 18 gezinnen een nieuwe waterdichte woning
gekregen. En er zijn 9 toiletgebouwen (met hurktoilet en mandi)
gebouwd. Een toilet wordt gebruikt door zo’n zestal gezinnen,
die samen ook zorgen dat het schoon blijft. Verder is er één put
gegraven. Sinds 2010 zijn er nu 104 huizen, 41 toiletten en 9
putten gerealiseerd. Een enorme verbetering op het gebied van
gezondheid en hygiëne voor de dorpsbewoners. Onze
projectleiders Acok en Aris schrijven:
“Many people from Labuan Pandan Village have small houses and
slums, even many who do not have their own homes and only live in the
home of a relative or friends.
But after the house and toilet help from you friends in Belanda, we now
have our own house and toilets. We are all very happy, thanks for everything…”
Onderwijs
In juli zijn de kinderen na de vakantie weer begonnen met school. Voor de
nieuwe leerlingen van groep 1 was er echter geen klasruimte meer. Met man
en macht is er gewerkt om tussen de bibliotheek en de bestaande school een
noodlokaal te bouwen. Het werk hiervoor is gedaan door de mannen en
jongens, die hiervoor met steun van de Stichting, een opleiding hebben
genoten. Het resultaat is mooi geworden en er zitten weer 15 nieuwe
kinderen op de basisschool! Er zijn nu dus zes klassen met in totaal 90
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scholieren. De school is nu echt uit z’n jasje gegroeid! In 2018 gaan we met uw hulp een SMP school (junior
highschool) bouwen. Zo kunnen de kinderen van de basisschool doorstromen naar het voortgezet onderwijs.
De school is echt bedoeld voor de allerarmsten van het dorp. Zij zouden zonder hulp van Stichting Anak
Anak Lombok Timur niet naar het (voortgezet) onderwijs kunnen gaan.
Dank zij de inzet van onze projectleider Aris heeft de Indonesische overheid toegezegd 30% van de kosten te
betalen. En ook De Wilde Ganzen ondersteunen het projectplan! Dat zijn weer erg positieve berichten. Dat
de overheid meebetaalt is ook een bewijs dat de school officieel erkend wordt. Als alles wil lukken gaat de
bouw in de eerste helft van 2018 beginnen!
Opleidingen
Een twintigtal vrouwen en meisjes heeft ondertussen de naaicursus
gevolgd. Zij laten ons het volgende weten:
“Sewing Training is very useful for us, because previously we could not sew and
just buy simple clothes if enough money. Now we can make our own clothes and
earn money from sewing. Thank you friends in Belanda have been doing sewing
training in Labuan Pandan Village!”
Inak Nas
De man van Inak Nas (mevrouw Nas)
hebben we in 2015 medische hulp
verleend i.v.m. zijn COPD. Hoewel het
eerst goed leek te gaan is hij in 2016 helaas overleden. Tijdens ons bezoek in
oktober 2016 hebben we gesproken met Inak Nas hoe het nu verder moest
met haar en haar gezin. Op haar voorstel heeft haar jongste zoon nu een
kippenhok met kippen. De eieren zijn voor eigen gebruik en wat teveel is
wordt verkocht. Voor haar schoonzoon hebben we een boot laten
opknappen, zodat hij kan gaan vissen. Zij laat ons het volgende weten:
“Thank you friends in Holland for the Boat that was given to me and the family,
now our income increases because of the help of the boat as a means of
transportation for fishing in the sea”
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Medische Zorg
Elke middag houdt een verpleegkundige spreekuur in de kliniek, geassisteerd door Titin, dochter van onze
projectleider Aris. Zij doen de eerste hulp en verstrekken medicijnen. Elke maand houdt een arts er
spreekuur. Indien nodig worden patiënten doorgestuurd naar de dichtstbijzijnde Puskesmas (klein
overheidsziekenhuis). Al met al betekent dit een veel snellere signalering en behandeling van klachten. En
wordt verergering voorkomen.
Wij als Stichting betalen de verpleegster, assistente en medicijnen die verstrekt worden. De overheid betaalt
de arts. Een mooie samenwerking!
“Elong is now healed from his illness, now he can learn and play with his friends again. Thanks for the help”
Niet alleen op Lombok, wordt er uitstekend werk verricht. Ook hier dragen veel vrijwilligers en donateurs
hun steentje (zeg maar gerust stéén) bij. Niet met de bedoeling om compleet te zijn, willen we het volgende
noemen:









Actie Samen Verder in Geldrop
De dam tot dam loop waar onze vier kanjers (Iwan, Gerhard, Jan en Henk) aan hebben deelgenomen
De erwtensoepactie in Geldrop, met de Pelangi Singers!
De Kerstmarkt in Dedemsvaart en Meppel
(kerk)collectes met prachtige bedragen o.a uit Vroomshoop, Dedemsvaart en Geldrop
De wereldwinkel uit Dedemsvaart
De verkoop van ansichtkaarten door zwager Roelof
En… nog veel meer activiteiten en doorlopende individuele donaties. In één woord: hartverwarmend

Al met al een zeer succesvol en bijzonder jaar, waarin we - dank zij jullie allen en in goed overleg met Acok,
Aris en Kompak (vertegenwoordiging van de jongeren in het dorp)- weer veel hebben kunnen doen voor de
inwoners van Labuan Pandan. En in 2018 gaan we daar natuurlijk gewoon mee verder want: Samen maken
we het verschil!
We wensen jullie hele fijne kersdagen toe en een gezond en gelukkig 2018!
Jannie, Eline, Henk, Niek, Klaaske
Anak-Anak-Lombok-Timur https://www.facebook.com/anakanaklomboktimur/

www.anak-anak-lombok-timur.nl
KvK nummer 56011210.

info@anak-anak-lombok-timur.nl
Rekeningnummer NL67 RABO 0121.3340.15

