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 2020

Beste vrienden van de stichting Anak-Anak Lombok Timur,
Graag informeren we jullie over de situatie en 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?
Net als bij ons en overal in de wereld wordt het leven van iedereen in Labuan Pandan bepaald en beheerst
door het Covid-19 virus.
De ervaringen en groeten van Hendri, Arki en Titin, drie enthousiaste medewerkers van onze
partnerstichting in Lombok, vindt u hieronder steeds in de cursief gedrukte stukjes.
Dear Pak Henk and Ibu Klaaske
As of March 2020, Coronavirus Disease-19 hit Indonesia.
As a result of this pandemic, the wheels of the people's economy are
slowly decreasing. Several companies where people work to make
ends meet have closed down, which has an impact on increasing
unemployment in Indonesia.
Around April 2020, the Indonesian government prohibits its
people from carrying out activities outside the home. This policy is
of course very detrimental to the community but like it or not, like
it or not, the people must follow these regulations even though the
people hold their stomachs because of hunger.
But fortunately Yayasan Anak Pantai (YAP) and Anak Anak
Lombok Timur Foundation (A2LTF) led by Pak Henk , Ibu
Klaaske and Family give serious attention to the living conditions
of our family in Labuhan Pandan Village, Therefore I and my
family in Lombok would like to thank you and your family in the
Netherlands.
I always pray that you and your family will continue to be given health and a long life by the Almighty God. Amen (HENDRI
JAYA PUTRA)

Samen maken we het verschil
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Wat hebben we kunnen doen als Stichting?
Gelukkig zijn er in het dorp nog geen sterfgevallen en het aantal (bekende) besmettingen is gering. Maar de
situatie is voor met name de allerarmsten heel zorgelijk. Geen werk, geen inkomen, geen eten. En daardoor
worden mensen weer eerder ziek. Deze week hoorden we dat het dochtertje van Aris tyfus heeft….Ook Aris
zelf heeft in het ziekenhuis aan het infuus gelegen. Acok is 15 kilo afgevallen…
De financiële hulp die mensen hebben ontvangen van overheidswege bedraagt 600.000 rupiah voor 3
maanden (zo’n 50 euro….) en als je geen bankrekening hebt ontvang je niets…
We hebben in september aan 300 families een voedselpakket kunnen geven. En de week voor Kerst opnieuw
aan 300 families. Zo’n pakket bestaat o.a. uit: rijst, olie, eieren, mie; genoeg voor een paar weken om de
ergste tijd door te komen, weer wat aan te sterken en weerstand op te bouwen.
We hebben groot respect voor hoe Acok, Aris en alle medewerkers van de lokale Stichting dit organiseren en
voor de grote inspanning en het vele werk, dat ze hiervoor verzetten. Petje af en terima kasih sekali (heel
hartelijk dank!)
Ook hebben we dit jaar , met jullie hulp, weer 13 woningen en maar liefst 18 waterputten en 3
toiletgebouwen kunnen realiseren.
De nieuwbouw van de SMP school (middelbare school) is door alle ellende geen stap verder gekomen. Wat
natuurlijk niemand te verwijten valt. Aris loopt zich het vuur uit de sloffen om de overheid te overtuigen van
de noodzaak om de school af te bouwen, maar tot nu toe is het niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren.
Op het moment is hij (met veel geduld…., want de ambtelijke molens draaien langzaam op Lombok…)
bezig om de licentie aan te vragen voor de SMP school. Als dat in orde is, is ook de SMP school officieel
erkend als middelbare school.
To Mr. Henk and Ibu Klaaske. in the Netherlands
Introducing, I am Arki Tannaegi.
Even though I know that you must have experienced the same thing as what we experienced in Indonesia, namely the Covid-19
pandemic. Making human civilization, the country's economy is destroyed so that it affects us small people who do not have a steady
income. The income I get is just enough to eat for a day with my family.
From the government, assistance was given in the form of Rp. 600,000 for three months. But that will never be sufficient, especially
for those who have a family of more than five people.
Luckily, assistance from Mr. Henk, Ibu Klaaske, you and your family in the Netherlands can heal the hearts of our people who do
not receive assistance from the government.
Hopefully you and your family will be given good health and long life so that you can continue to be able to help people in need.
Amen
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Maar ook veel feest in Labuan Pandan….
En ondanks alle nare dingen gaat het leven gelukkig ook gewoon door en wordt er volop getrouwd in
Labuan Pandan….. Arki, Titin, en Dam die alle drie ook veel voor de Stichting doen, zijn in het
huwelijksbootje gestapt. O, o wat balen wij dat we er niet bij konden zijn…Maar gelukkig hebben we de
foto’s …..

To Mr. Henk, Dear Ibu Klaaske and Family in the Netherlands
I am Titin Juwita Nindi, recently married to a man of my choice named Lalu Wira Darma.
I hereby inform you that my wedding reception with my beloved husband went smoothly despite the pandemic atmosphere. During
the wedding ceremony by the local government we were actually prohibited from inviting large numbers of people, causing a crowd.
But we had to do that considering that the event was a very precious moment for myself and my father Munawir Haris and my
mother.
As a result of Covid-19, the children I taught at our school could not attend school as usual.
As a teacher, of course this is very detrimental for children because they cannot study well, cannot gather, play with their friends at
school. In fact, besides being a school where you study, it is also a school where you can play to build intimacy between people.
So through this article, the people you have helped convey greetings and thank s to you and your foundation. They were very happy
smiling after receiving the free basic necessities and medical treatment from Bapak.
Thank you Mr. Henk , Ibu and Sponsors in the Netherlands. May you always be protected by God Almighty, Aamiin (Titin

Juwita Nindi)
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Inkomsten 2020
De vaste sponsoracties (zoals eierverkoop, koningsmarkt, Dam tot Dam loop, erwtensoepactie,
kerstmarkten) hebben we helaas niet kunnen organiseren in dit vreemde jaar. Wel hebben we op 12
september, met een groep kanjers gefietst voor de Stichting met een prachtige opbrengst van ruim € 6000! De
beide Henken hebben vele uren doorgebracht in hun werkschuur en er hebben onverwacht veel
vogelvoederhuisjes en andere houten kunstwerken verkocht.
En het is ontroerend en hartverwarmend, dat jullie spontane donaties blijven komen, waarvoor grote dank!
Ook zijn er weer prachtige bedragen binnen gekomen via (kerk)collectes, o.a uit Vroomshoop, Dedemsvaart,
Zuidwolde en Barchem. Echt geweldig!
Al met al hebben we dit jaar toch ruim € 30.000 mogen ontvangen!
Geplande projecten
We hebben onlangs een projectplan ontvangen voor het bouwen
van een watertoren. Ook in Labuan Pandan hebben ze last van de
klimaatverandering. Daardoor is het gemiddeld droger en zakt
het grondwaterpeil. Daardoor moeten de putten dieper gegraven
worden (op ongeveer 15 meter diep). En is er, om het water
vervolgens naar boven te halen, een waterpomp nodig. We
hebben toegezegd om zo’n put met watertank en –pomp te gaan
bouwen. Als een soort pilot zeg maar. Van zo’n watertoren
maken ongeveer 15 families gebruik.
Graag sluiten we deze nieuwsbrief af met jullie het allerbeste te
wensen voor het nieuwe jaar met veel geluk en vooral heel veel
gezondheid!
Met warme groet, Jannie, Eline, Henk, Klaaske
Anak-Anak-Lombok-Timur https://www.facebook.com/anakanaklomboktimur/
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