
 
 

Samen maken we het verschil 
 

  Geldrop, September 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 is eigenlijk nog steeds niet te bevatten, maar Lombok is in vier weken tijd vijf keer getroffen door een 

aardbeving…  

Zondag 29 juli kregen we de eerste berichten van onze vrienden uit 

Lombok over een zware aardbeving zo’n 10 km vanaf “ons dorp” 

Labuan Pandan. Zondag 5 augustus volgde de tweede. In Noord en 

West Lombok werden veel dorpen getroffen. Op 9 augustus wéér, 

vooral in Midden Lombok en de hoofdstad Mataram. 

Zondag 19 augustus nóg weer twee bevingen. Tot nu toe werd 

Labuan Pandan ontzien, maar bij de laatste beving is het dorp toch 

ook zwaar getroffen. Gelukkig geen doden, omdat ondertussen 

iedereen al weken buiten sliep. Maar de ravage is enorm. Driekwart 

van de huizen ligt plat of is dusdanig beschadigd, dat men er niet 

meer in kan wonen. Meer dan 3000 inwoners zijn dakloos… 

 

Hoe is het nu in Labuan Pandan? 

De dorpelingen zijn radeloos en angstig. Met name ook vanwege de 

voortdurende, bijna dagelijkse naschokken. Die hebben vaak ook 

nog een kracht van 4 of 5… Huizen die eerst nog rechtop stonden, 

storten daardoor toch nog in… Met name de kinderen zijn 

doodsbang en snel in paniek. 

En iedereen vraagt zich 

natuurlijk af hoe moeten we 

verder zonder huis, zonder 

werk….. Alles waar men jaren 

overgedaan heeft om op te 

bouwen is weg…. 

 

Hoe is het met “onze” projecten? 

In het dorp zijn met hulp van onze Stichting in de afgelopen acht jaar 
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een school, kliniek, 105 huizen, 42 toiletgebouwen en 14 waterputten gebouwd.  De school en de kliniek 

hebben wel aanzienlijke schade opgelopen, maar zijn gelukkig niet volledig ingestort. Er zitten scheuren in 

de muren, plafonds zijn naar beneden gevallen en een deel van de dakpannen is eraf gevallen. Een derde van 

de gebouwde huizen is zwaar beschadigd en daardoor onbewoonbaar. De rest is licht beschadigd of 

onbeschadigd gebleven.  

De waterputten zijn helaas allemaal ingestort en daardoor onbruikbaar geworden. 

Wat hebben we tot nu toe kunnen doen? 

Zoals we jullie al meldden in de nieuwsbrief  na de eerste beving op 29 juli zijn we hier in Nederland meteen 

gestart met een inzamelingsactie om noodhulp te kunnen geven. De respons was enorm. We  hebben tot nu 

toe (10 september) al ruim 24.000 euro mogen ontvangen! Hartverwarmend! 

 

In Labuan Pandan hebben Acok en Aris meteen de dag na de eerste 

aardbeving, een team georganiseerd om in de getroffen dorpen 

noodhulp te gaan bieden. Zij hebben rijst, medicijnen, eieren, mie, 

water en tentzeil ingekocht en hebben dit per vrachtwagen 

getransporteerd en vervolgens ter plekke uitgedeeld. Eerst natuurlijk in 

de andere getroffen dorpen, maar sinds 19 augustus zijn ze vooral 

actief in Labuan Pandan zelf.  

Omdat het regenseizoen er aankomt 

en het kouder wordt, is er nu ook 

grote behoefte aan kleding en 

dekens . Want dat de mensen voorlopig nog geen nieuw onderdak zullen 

hebben is duidelijk. Hoe de wederopbouw moet gaan plaatsvinden is nog 

erg onzeker en onduidelijk. Bovendien is het met alle naschokken nu nog 

niet het moment om daarmee te starten. 

Plannen voor de korte termijn 

In overleg met Acok en Aris, gaan we eerst de school, de kliniek en de 

beschadigde huizen repareren. De ingestorte huizen en waterputten gaan 

we opnieuw laten bouwen en graven. We hebben hiervoor al een aanvraag gedaan bij de Wilde Ganzen en 

zij hebben hun bijdrage reeds toegezegd!  

Zodra de omstandigheden het toelaten wordt de bouw van de middelbare school (begonnen in juli) hervat. 
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En hier in Nederland gaan staan alweer veel activiteiten gepland om onze Stichting onder de aandacht te 

brengen: 

Op 23 september lopen Henk, Jan, Iwan, Gerhard en Reza weer de Dam tot Damloop, een sponsorloop van 

10 Engelse mijlen van Amsterdam naar Zaandam.  

Van 3 t/m 10 november staan we met een tafel met producten op de Global Goals Week van de 

wereldwinkel in Eindhoven 

Op 17 november is weer de jaarlijkse erwtensoepactie in Geldrop 

In Dedemsvaart staan we weer op de Kerstmarkt… 

Alle inkomsten gaan natuurlijk weer direct en volledig naar Lombok!  

 

   

 

 

Jannie, Eline, Henk, Niek, Klaaske 

Anak-Anak-Lombok-Timur 

 

www.anak-anak-lombok-timur.nl 

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

Telefoon: 06-10 84 58 89 

http://www.anak-anak-lombok-timur.nl/
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