
 
 

Samen maken we het verschil 
 

  Geldrop, juni 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,  

Graag informeren we jullie weer over de voortgang van de projecten van onze Stichting in het dorp Labuan 

Pandan op Oost Lombok in Indonesië. 

Werkbezoek maart 2019 

In maart van dit jaar zijn Henk en Klaaske  vier weken en Eline (onze secretaris) twee weken op Lombok 

geweest. Om met eigen ogen de gevolgen van de aardbeving te zien, de verhalen en emoties te delen en 

plannen te maken over hoe nu verder na de aardbevingen. 

Het bezoek was indrukwekkend, emotioneel, schokkend, maar ook hartverwarmend en hoopgevend. Het is 

eigenlijk niet onder woorden te brengen hoe het eiland er uit ziet na 

tientallen grote en kleine aardbevingen…Die trouwens tot nu toe ook  

nog steeds doorgaan… 

De meeste schade is in het Noorden en Noordoosten, waar ook 

Labuan Pandan ligt. Het zijn vooral de stenen gebouwen, die 

ingestort zijn.  

In Labuan Pandan is het puin ondertussen grotendeels opgeruimd, 

maar omdat het niet afgevoerd kan worden ligt het op hopen langs de 

weg en tussen de huizen, die nog staan. Bovendien wordt het puin  

natuurlijk hergebruikt waar mogelijk. Tussen deze puinhopen 

vertellen mensen ons hun indrukwekkende en hartverscheurende 

verhalen. Alles wat je opgebouwd hebt is aan je handen 

afgebroken…en geen goed zicht op hoe je het vanaf nu moet gaan redden… 

 

Maar tegelijkertijd wordt er hard gewerkt om alles weer op te bouwen. Dit brengt veel levendigheid en 

enthousiasme met zich mee. En natuurlijk ook werkgelegenheid! Wie kan timmeren, metselen, lassen etc. 

heeft nu wel kans op inkomen!  

Met name , omdat er sinds maart  ook door de overheid middelen beschikbaar worden gesteld om je huis 
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weer op te bouwen. Dit geldt dan wel voor de (meest rijkere) mensen, die al een stenen huis hadden….. Wie 

als armere al woonde in een bamboe huis moet op eigen kosten de schade herstellen…. 

De huizen en toiletten, die door onze Stichting in de loop der jaren gebouwd zijn, zijn goed blijven staan of 

hadden lichte schade. Deze zijn ondertussen allemaal al weer 

gerepareerd! De putten waren wel allemaal ingestort, maar er 

worden ook alweer volop nieuwe gegraven.  

Leuk om te vermelden is dat we ruim 250 inwoners van een bril 

hebben kunnen voorzien! We hadden zo’n 700 tweedehands 

brillen meegenomen uit Nederland. Die hebben we ter plekke 

doorgemeten. Vervolgens kwam Reni, de opticien uit West 

Lombok, en zij heeft de oogmetingen gedaan. Een prachtig 

staaltje samenwerking! 

 

Tijdens de metingen was er geheel onverwachts opnieuw een 

aardbeving. Grote paniek bij de lokale mensen en totaal 

onwerkelijk voor ons, de grond die zomaar onder je begint te 

schudden….. Het is toch nog weer helemaal anders als je het zelf ervaart… 

 

Ons complete reisverslag met foto’s kunt u (nog) vinden op www.anak-anak.reislogger.nl  

Bouw SMP school (junior high school) 

In juli 2018 zijn we dankzij uw hulp gestart met het bouwen van een 

middelbare school, zodat de kinderen van de basisschool door 

kunnen stromen naar het voortgezet onderwijs. Er zijn straks zes 

nieuwe lokalen, drie op de begane grond en drie op de eerste 

verdieping. 

Vanwege de aardbevingen hebben we de bouw vorig jaar natuurlijk 

moeten stilleggen. Maar toen wij er waren in maart was ruwbouw 

van de begane grond klaar, inclusief fundering en de vloer voor de 

eerste verdieping . Na ons bezoek is er niet veel meer verder 

http://www.anak-anak.reislogger.nl/
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gebouwd aan de nieuwe school. In de eerste plaats, omdat het regenseizoen langer duurde dan anders. Maar 

ook omdat de  afgesproken bijdrage van de overheid (30% van de kosten) nog niet betaald is.  

Door de aardbevingen zijn er veel bestaande scholen (± 200 in Oost Lombok) ingestort of beschadigd. Ook 

daar moet de overheid in investeren. Onze contactpersoon Aris doet er op het moment alles aan om het geld 

zo snel mogelijk beschikbaar te krijgen. Plan is nu om de drie lokalen op de begane grond al vast in gebruik 

te nemen en later door te gaan met het afbouwen van de eerste verdieping. Die eerste verdieping gaat 

trouwens iets anders gebouwd worden dan gepland. De wanden worden aardbevingsbestendig gemaakt van 

hout, bamboe of gipsplaten.  

Hoe nu verder? 

Met onze contactpersonen Aris en Acok hebben we gesproken over de plannen voor de toekomst. We gaan 

ons er eerst op richten om iedereen weer fatsoenlijk “onder dak” te krijgen, door het bouwen van huizen, 

toiletten en putten voor de allerarmste mensen. Verder verwachten zij, dat er weer vragen van inwoners van 

het dorp zullen komen voor (vaktechnische)opleidingen, waardoor zij makkelijker aan werk kunnen komen.  

De middelbare school zal zo snel als mogelijk worden afgebouwd. 

 

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 activiteiten: 

In de afgelopen tijd hebben we veel donaties ontvangen vanwege een verjaardag, bruiloft, feestje, afscheid.… 

Prachtig dat zoveel mensen er voor kiezen om bij deze 

festiviteiten onze Stichting onder de aandacht te brengen. 

Waarvoor nogmaals onze dank! 

Met Pasen zijn er in Dedemsvaart zo’n 16.000 eieren aan de 

man gebracht met een opbrengst van € 2000!!! 

De wereldwinkel in Eindhoven heeft in april een 

benefietmaaltijd verzorgd voor de Stichting en verkoopt 

knuffels voor Lombok!  

Er was natuurlijk weer Koningsmarkt in Dedemsvaart.  
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De beide Henken werken zich een slag in de rondte om aan de vraag naar vogelhuisjes, nestkastjes en ander 

moois van hout te voldoen… 

 

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

lopen…. 

Met warme groet, 

Jannie, Eline, Henk, Klaaske 

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

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

