
 
 

Samen maken we het verschil 
 

  Geldrop, December 2019 

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 2019 komt er al weer aan… Een goed moment om met jullie terug te kijken op het 

afgelopen jaar en jullie te infomeren over de voortgang van de projecten van onze Stichting in het dorp 

Labuan Pandan op Oost Lombok in Indonesië. 

Hoe is het nu in Labuan Pandan? 

Eindelijk lijkt er een eind te komen aan de aardbevingen op 

Lombok!  

En er wordt nog steeds hard gewerkt om alles weer op te 

bouwen. Maar dat is natuurlijk nog lang niet klaar. Veel 

inwoners wonen nog in de tijdelijke woningen, die we hebben 

laten bouwen. Dankzij de bijdrage van de overheid 

verschijnen er steeds meer (nu natuurlijk 

aardbevingsbestendige) stenen huizen. Dit zijn de huizen voor 

de relatief wat rijkere inwoners, die verder geen steun van 

onze Stichting nodig hebben. 

De bamboehutten, die met hulp van onze Stichting sinds 2010 

zijn gebouwd (voor meer dan 120 arme families) zijn 

ondertussen allemaal hersteld en weer pico bello in orde. Dit geldt ook voor alle toiletgebouwen. Alle eerder 

gegraven waterputten waren ingestort, maar ze zijn nu allemaal weer uitgegraven en in functie! Dus wat 

betreft het herstel van deze basisvoorzieningen is alles nu klaar. 

 

Bouw SMP school (junior high school) 

De nieuwbouw van de middelbare school ligt nog steeds stil. De materialen liggen klaar, maar het geld van 

de Indonesische overheid is nog niet beschikbaar gesteld. Dit geld hebben we nodig om de werkers te kunnen 

betalen. De verwachting is, dat het geld voor de zomer zal komen. Omdat er ook veel bestaande 

schoolgebouwen in puin liggen, moet de overheid natuurlijk keuzes maken. We wachten dus nog even af 

wanneer wij aan de beurt zijn….  
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Gelukkig is de verdiepingsvloer begin dit jaar al gestort en zitten er al twee klassen op de benedenverdieping, 

zij het zonder muren, maar dat is geen ramp gezien de temperaturen daar. De lessen kunnen gewoon 

gegeven worden. 

Bezoek Wilde Ganzen 

Imke Straaten, onze contactpersoon bij de Wilde Ganzen, is in september op bezoek geweest in Labuan 

Pandan om de gerealiseerde projecten met eigen ogen te bekijken. Een heel speciaal moment, voor Imke, 

voor ons en ook voor onze vrienden daar. Zij vertelt hierover in het magazine: ….. 

 

”….Er gaat geen dag voorbij of mensen hebben het over de aardbevingen. Huizen zijn verwoest, de economie is ingestort 

en toeristen komen niet meer…. Ik ontmoette de 29 jarige Sopian. Hij volgde een training metaalbewerking. Vol trots liet 

hij zien hoe je ijzeren kozijnen en dakconstructies moet maken. Dit komt goed van pas nu er door de aardbevingen zoveel 

huizen kapot zijn. Maar hij had ook geleerd over boekhouding en hoe je berekeningen moet maken. Allemaal nuttige 

zaken om zelf je geld te kunnen verdienen….We werken samen met Yayasan Anak Pantai. Deze Stichting weet heel goed 

hoe ze werkloze jongeren moet helpen…. Ik heb ze gevraagd: wat doe je als er geen hulp meer komt? Wat kun je zélf doen? 

Op deze manier proberen we mensen te stimuleren zelfstandig te worden…..” 

Tijdens haar bezoek werd er door de De Wilde Ganzen een 

driedaagse training verzorgd voor lokale partners. Vier van onze 

contactpersonen uit Labuan Pandan hebben de training gevolgd. 

Arki, één van de deelnemers schrijft ons hierover: 

“….I was very lucky and proud to be able to take part in the workshop, where 

I could meet and exchange knowledge with many foundations that worked 

with The Wilde Ganzen. There we were explained about Wilde Ganzen and 

we have knowledge about parts of the proposals to Wilde Ganzen, but 

sometimes a little bit difficult to understand for me, because of my English 

knowledge ….” 

Imke bedankt voor je bezoek, de training, je belangstelling en vooral voor de mooie samenwerking! 

Vrijwilligerswerk door Anja van Gestel 

In september heeft Anja voor onze Stichting als vrijwilligster Engelse les gegeven in Labuan Pandan. 
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Iedereen daar heeft genoten van haar enthousiasme, kennis en kunde! Een uitgebreid verslag van Anja kunt 

u vinden op onze website.  Hier een alvast een indruk: 

“….Je hebt het vaker in het buitenland, je twijfelt of mensen oprecht 

aardig zijn of aardig doen omdat je de toerist bent. Maar na bijna 3 

weken in Labuan Pandan twijfel ik daar niet aan. Het is moeilijk in 

woorden uit te drukken waarom je je hier meteen thuis voelt, de 

mensen zijn behulpzaam, open en (oprecht) blij en dankbaar dat je er 

bent.  

Gedurende de maand: gaf ik ook engels in de avond voor volwassenen, 

ontmoette ik mensen die leven in de “tijdelijke” huizen van Anak-

Anak omdat ze niet meer in een stenen huis durven te wonen, bouwde 

ik kaartenhuizen met Acoks kinderen, raakte ik bevriend met de 

jongeren van Kompak, at ik elke dag wel iets (vaak fruit) wat ik nog 

nooit gezien had, zei ik dus bijna elke dag ‘Apa itu?’ (Wat is dat?), 

leerde ik spelletjes (Batu Lima, 123 Ninja, ..) van de kinderen op 

school, kreeg ik een persoonlijke uitnodiging voor een bruiloft, zag ik hoe de mannen die een las-cursus hebben gehad via 

Anak-Anak een schommel bouwden voor op het strand, bezocht ik watervallen, zwom ik met schildpadden (snorkelen is 

adembenemend hier!), ging ik surfen, beklom ik de Pergasingan hill, ving ik een krab, plukte ik een kokosnoot, zong ik 

Indonesische liedjes bij een karaoke, ontstond er een geheime handshake met Tandrang (zoontje van Aris), hield ik 

interviews, genoot ik van de zonsopgang, sprak ik ongelooflijk veel verschillende mensen, en begon ik Acoks homestay 

uiteindelijk ‘home’ te noemen….” 

Heel erg bedankt Anja, en we hopen dat je nog weer teruggaat! 

Hoe gaan we verder in 2020.. 

Met onze contactpersonen Aris en Acok hebben we wekelijks of 

vaker contact via WhatsApp en mail, om te bespreken wat nodig 

is. Zij geven aan dat er bij de jongeren grote behoefte is aan  

(vaktechnische) opleidingen, waardoor zij makkelijker aan werk 

kunnen komen.  

In augustus is er met steun van De Wilde Ganzen een opleiding 

las- en constructiewerk gegeven aan 20 jonge mannen. In 
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september zijn ze gecertificeerd en meer dan de helft heeft al een baan! 

Binnenkort willen we starten we met een horeca- en restaurantopleiding voor 20 jonge vrouwen in het dorp. 

Heel fijn dat er dus ook weer een opleiding voor het vrouwvolk door ons verzorgd wordt!  

Zij gaan daar leren koken, serveren, klantgericht werken, administratie en boekhouden etc. Na de 

certificering kunnen ze werk zoeken in de horeca of misschien (samen) een bedrijfje starten. 

We gaan dit project natuurlijk ook indienen bij De Wilde Ganzen. 

Verder liggen er weer enkele projectaanvragen voor het bouwen van een nieuwe woning en toilet voor de 

allerarmste gezinnen, die we graag gaan helpen! 

Samen maken we het verschil… 

Nog steeds is het hartverwarmend om te merken hoeveel mensen onze Stichting een warm hart toe dragen 

en ons financieel ondersteunen. Een greep uit de vele donaties en acties: 

Eind november heeft de Wereldwinkel in Doorn haar activiteiten gestopt. Na de afwikkeling van de 

verplichtingen bleef er een prachtig bedrag over, dat zij aan onze Stichting hebben geschonken. We waren 

totaal verrast en ontroerd…. Fantastisch! 

Onze vijf  kanjers (Iwan, Gerhard, Jan, Reza en Henk) hebben op 22 september weer de Dam tot Damloop 

gelopen, met een geweldig resultaat van ruim 7000 euro! 

De Protestantse Gemeente in Vroomshoop heeft ons twee keer verrast met een prachtig bedrag dit jaar…., 

waarvoor heel veel dank! 

De Erwtensoepactie in Geldrop was weer een daverend succes met een opbrengst van ruim 5200 euro! 

En natuurlijk niet te vergeten de Eierverkoop met Pasen, Koningsmarkt, Kerstmarkt in Dedemsvaart en 

Meppel… 

Kortom we kijken weer terug op een bijzonder mooi jaar! En we wensen jullie een mooi, gezond en gelukkig 

2020! 

Met warme groet, Jannie, Eline, Henk, Klaaske 

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

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

