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, juli 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?
Na de aardbevingen in 2018 en 2019 leek het begin 2020 weer een
beetje de goede kant op te gaan. De wederopbouw was in volle gang.
Veel huizen waren ondertussen hersteld of weer nieuw gebouwd. De
werkgelegenheid trok een beetje aan en iedereen hoopte en
verwachtte, dat ook het toerisme in de zomer wat zou aantrekken en
ook voor meer werkgelegenheid en inkomen zou zorgen…..
Maar toen trok corona, net als overal in de wereld, een streep door
de rekening. In Labuan Pandan zijn gelukkig geen doden gevallen.
Ook het aantal besmettingen valt mee in het dorp, er zijn tot nu toe
15 mensen met corona.
Het aantal officieel gepubliceerde besmettingen in Indonesië is
relatief laag maar ook onbetrouwbaar.
Omdat Lombok een eiland is, is het goed te controleren wie er op het eiland komt en wie er vanaf gaat. Als
er een besmetting geconstateerd wordt, gaan deze patiënten meteen naar een daarvoor bestemd ziekenhuis.
Wel is er natuurlijk, net als overal, een lockdown ingesteld vanaf half maart. Ook “onze” basisschool en
SMP zijn dicht gegaan. Omdat bijna geen enkel kind een laptop of computer thuis heeft; is er ook geen
onlineonderwijs geweest voor de kinderen.
Maar volgende week gaat tot groot plezier van iedereen de school waarschijnlijk weer open!

Samen maken we het verschil
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Wat hebben we kunnen doen als Stichting?
Al met al is het voor veel mensen in Labuan Pandan opnieuw een zorgelijke en spannende tijd. Geen werk,
geen inkomen…
Acok en Aris gaven al snel aan dat er gezinnen waren, die geen
eten meer konden kopen. In overleg hebben we in april aan 150
gezinnen een voedselpakket kunnen verstrekken. Zo’n pakket
bestaat o.a. uit: rijst, olie, eieren, mie; genoeg voor een paar
weken om de ergste tijd door te komen.
Al snel daarna nam Imke van de Straten, onze contactpersoon
van de Wilde Ganzen, contact met ons op over of en wat voor
noodhulp er nodig was in Labuan Pandan.
Onze mensen daar hebben een projectplan gemaakt. En samen
hebben we weer 500 voedselpakketten kunnen uitdelen aan arme
gezinnen (waaronder veel weduwen, die het op dit moment
helemaal hard te halen hebben..) en 65 kinderen hebben een
lespakket (boeken, schriften) voor thuisstudie gekregen.
Een prachtig staaltje snelle samenwerking, met veel dank aan de Wilde
Ganzen!
Bouw SMP school (junior high school)
De nieuwbouw van de middelbare school ligt jammer genoeg nog steeds
stil…. Het geld van de Indonesische overheid is nog niet beschikbaar,
wat logisch is gezien de omstandigheden van de laatste jaren en ook van
nu met alle problemen rond corona. De begane grond van het gebouw is
gelukkig wel klaar. Daar zijn drie klaslokalen te gebruiken. Het derde
lokaal hiervan wordt in augustus in gebruik genomen. De volgende
groep komt dan augustus 2021. Hopelijk gaat het lukken om het hele
gebouw voor die tijd klaar te hebben!
Voor de nieuwe leerlingen van dit schooljaar zijn de uniformen gemaakt
door Putu (onze vriend in West Lombok) en een aantal vrouwen uit het
dorp, die in 2017 de naaicursus hebben gevolgd. Dat gaf voor hen weer
een beetje inkomen.

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

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

Geldrop, juli 2020

Horeca- en Restaurantopleiding
Deze opleiding, voor 20 vrouwen, was gepland voor het voorjaar 2020. Maar de realiteit heeft ons jammer
genoeg ingehaald. Er komen nu natuurlijk geen toeristen in het dorp. We wachten op betere tijden….
Oogoperaties
In januari en februari 2020 hebben we, als vervolg op de
oogmetingen van vorig jaar, 40 inwoners kunnen helpen met
een kleine of grotere staaroperatie. Letterlijk een wereld van
verschil voor wie nu weer goed kan zien!
Sponsoracties 2020
Met onze sponsoracties loopt het dit jaar ronduit slecht….
Geen kerstmarkten in Meppel en Dedemsvaart vanwege de
storm…. Geen eierverkoop met Pasen, geen Koningsmarkt,
geen Dam- tot Damloop voor onze kanjers… Alles is afgelast
vanwege corona. En of de erwtensoepactie in Geldrop, die in
november gepland staat, door kan gaan is nog een vraagteken.
Gelukkig gaan jullie individuele donaties wel door, waarvoor grote dank!
Ook de verkoop van de vogelvoederhuisjes, nestkastjes en alle andere houten kunstwerken van de beide
Henken loopt heel goed.
Qua inkomsten voor de Stichting is het dus een heel ander jaar dan anders. Jammer nu het juist slechter gaat
in LP. Maar ook in LP weten ze, dat gezondheid het allerbelangrijkste is en samen hopen we voor hen en
voor iedereen, dat het virus snel onder controle komt.

Met warme groet, Jannie, Eline, Henk, Klaaske
Anak-Anak-Lombok-Timur https://www.facebook.com/anakanaklomboktimur/
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