
 
 

Samen maken we het verschil 
 

  Geldrop, December 2018 

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. 

 

 

Stichting Anak-Anak Lombok Timur 

 

Beste vrienden van de stichting Anak-Anak Lombok Timur,  

Het einde van het jaar is alweer in zicht… Een goed moment om samen met jullie terug te kijken op het 

afgelopen jaar. Voor de mensen in Lombok was het een heel zwaar jaar. Eind juli werd het eiland totaal 

verrast door een eerste aardbeving. In de vier weken daarna zijn er nog vier ernstige aardbevingen geweest. 

Met doden, gewonden, verwoesting, chaos en grote angst als gevolg. Tot aan de dag van vandaag zijn er nog 

steeds heftige en minder heftige naschokken…. 

Maar ook een  jaar waarin we samen opnieuw het verschil hebben gemaakt. Waarin we – dank zij jullie – 

meteen een begin hebben kunnen maken met de wederopbouw van  het dorp Labuan Pandan op Oost 

Lombok in Indonesië!  

De eerste helft van het jaar 

Tot 29 juli hebben we “gewoon” samengewerkt  aan het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden 

van de kinderen en hun families in Labuan Pandan. Er zijn 10 nieuwe huisjes en 3 toiletten gebouwd, van 5 

huisjes is het dak gerepareerd. 

Daarnaast  waren we daar en hier druk met de plannen voor het bouwen van de nieuwe middelbare school. 

In juli konden we starten met de fundering! 

Aardbevingen en wederopbouw 

Maar eind juli werd alles en iedereen letterlijk en figuurlijk door 

elkaar geschud. Vijf aardbevingen in vier weken… We hebben 

dagelijks telefonisch en via WhatsApp contact met onze 

projectleiders Acok en Aris. Langzaam maar zeker wordt de 

omvang van de ramp duidelijk… 

Acok en Aris organiseren vanuit het dorp meteen een team om daar 

waar nodig noodhulp te gaan bieden. Jong en oud doet mee en doet 

wat hij kan. Meerdere getroffen dorpen op het eiland worden 

geholpen vanuit Labuan Pandan met voedsel, schoon drinkwater, 
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tentdoeken, dekens en medicijnen. 

Bij de beving op 19 augustus wordt ook Labuan Pandan getroffen. Driekwart van de huizen ligt plat of is 

dusdanig beschadigd, dat men er niet meer in kan wonen. Meer dan 3000 mensen in het dorp zijn dakloos 

geworden… 

Onze vrienden in Labuan Pandan blijken een enorme veerkracht te hebben. Vanaf dag één na de ramp, 

wordt met man en macht gewerkt aan het opruimen van het puin en het weer opbouwen van het dorp.  

Vanaf  oktober worden er met financiële hulp vanuit onze stichting noodwoningen gebouwd. Hiervoor 

worden de materialen van de ingestorte woningen hergebruikt. Het zijn huizen van 3,5 bij 3,5 meter op 

palen, met triplex- of bamboewanden en een platen dak. Het bouwen van zo’n huis kost 225 euro per huis. 

Het werkelijk onvoorstelbare resultaat is dat er tot nu toe 94 van deze woningen gebouwd zijn! Wat dus 

betekent dar er ook 94 gezinnen weer een dak boven hun hoofd hebben! 

Daarnaast worden de beschadigde huizen en toiletgebouwen weer hersteld. Helaas zijn alle 14 waterputten, 

die er gegraven waren, ingestort. Maar ook die worden alweer opnieuw aangelegd. 

De lagere school (gerealiseerd in 2013) en de kliniek (2014) blijken goed aardbeving bestendig gebouwd te 

zijn. Ze zijn wel beschadigd (scheuren in de muren en kapotte dakpannen), maar zijn ondertussen ook al 

hersteld en weer volledig in functie! Alle herstelactiviteiten worden weer medegefinancierd door de Wilde 

Ganzen! Met dank! 

 

Bouw SMP school (junior high school) 

Dit jaar waren de zes klassen van de lagere school bezet met in 

totaal 90 leerlingen. Daarmee was de lagere school dus vol! In juli 

zijn we dankzij uw hulp gestart met het bouwen van een middelbare 

school, zodat de kinderen door kunnen stromen 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 betaalt de 

Indonesische overheid 30% van de kosten. En ook De Wilde 

Ganzen hebben het project goedgekeurd en doen weer mee met hun 

financiële bijdrage! 

Vanwege de aardbevingen hebben we de bouw natuurlijk moeten 
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stilleggen. Maar ondertussen is die bouw ook weer begonnen. De begane grond is klaar, inclusief fundering 

en de vloer voor de eerste verdieping wordt binnenkort gestort! In totaal zijn er straks zes nieuwe lokalen. 

Een verdubbeling van de capaciteit! 

Vanwege de vertraging van de bouw kunnen de leerlingen dus nog niet in het nieuwe gebouw. Toch zijn de 

lessen van de middelbare school wel gestart. De leerlingen hebben plaats gekregen in de lagere school en een 

klas lagere school kinderen heeft nu tijdelijk les in een tent.  

Hoe nu verder? 

Voor nu gaan we verder met de bouw en de renovatie van de huizen, de toiletten en de waterputten in het 

dorp. En natuurlijk met de bouw van de middelbare school. 

In overleg met Aris en Acok zullen we nieuwe projectplannen maken. Zij 

kunnen de situatie op dit moment echter ook niet overzien. Het was al niet 

makkelijk om een inkomen te verdienen in het dorp. Maar nu er nauwelijks 

meer toeristen komen is die bron van inkomsten ook volledig opgedroogd.  

Hoe nu alles wat je opgebouwd hebt verloren is gegaan weer een bestaan 

opbouwen?  Hoe verder leven met de angst voor weer een aardbeving? 

Samen maken we het verschil 

De respons op onze noodkreet over de ramp op Lombok en Labuan Pandan was overweldigend en 

hartverwarmend. De mensen daar en ook wij hebben uw steun, zowel mentaal als financieel als een warm 

bad ervaren. Aris zegt hierover in een opgestuurd filmpje: 

… we really want to thank you Anak Anak Lombok Timur Foundation and also friends in Holland. You are really 

wonderful to donate to us, to help us. The situation is very sad. We really need your help and we are going to do it 

together… 

Zonder die steun was het niet mogelijk geweest om zo snel en effectief in actie te komen op Lombok! Maar 

vooral ook de veerkracht en daadkracht van de mensen daar heeft gemaakt, dat we nu al zover zijn met het 

herstel! Een bijzonder mooi staaltje van echte en hechte samenwerking! 

Zeer aangenaam verrast en ontroerd waren  we door de reactie van de Stichting Harapan in Best. Zij hebben 

spontaan contact met ons opgenomen en hebben geld ingezameld voor noodhulp en bouw van tijdelijke 

woningen. Een superactie! 
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En er waren nog meer activiteiten…. Niet met de bedoeling om compleet te zijn willen we het volgende 

noemen:  

 De dam tot dam loop waar onze vijf kanjers (Iwan, Gerhard, 

Jan, Reza en Henk) aan hebben deelgenomen 

 Eierverkoop met Pasen en Koninginnemarkt in Dedemsvaart 

 De erwtensoepactie in Geldrop, met de Rainbowsingers ! 

 De Kerstmarkt in Zuidwolde, Meppel en Dedemsvaart 

 (kerk)collectes met prachtige bedragen o.a uit Vroomshoop, 

Geldrop, Dedemsvaart en Zuidwolde 

 Stands met verkoop van eigen gemaakte producten op de 

open dagen van o.a. Mohocar in Ommen, bouwbedrijf  

Concordia in Meppel en op de Global Goals manifestatie van 

de wereldwinkel in Eindhoven 

 Donaties van het Vechtdalcollege in Dedemsvaart 

 En… nog veel meer activiteiten en doorlopende individuele donaties van bekende en nieuwe donateurs, 

die geraakt waren door de gevolgen van de ramp.  

 

Geweldig en hartverwarmend! 

 

Het was een zeer bewogen en bijzonder jaar, waarin we - dank zij jullie allen en in goed overleg met Acok, 

Aris en de lokale Stichting YAP -  veel hebben kunnen betekenen voor de inwoners van Labuan Pandan. 

En in 2019 gaan we daar natuurlijk gewoon mee verder want: Samen maken we het verschil! 

We wensen jullie een mooi, gezond en gelukkig 2019! 

Jannie, Eline, Henk, Klaaske 

Anak-Anak-Lombok-Timur     https://www.facebook.com/anakanaklomboktimur/ 

https://www.facebook.com/anakanaklomboktimur/

