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(Vrienden van Lombok Orong Kekeran) 

 

 

Ook deze moeder ondersteunen Vlok met o.a. speciale voeding voor haar kindje. Ze is geboren met een open 

gehemelte. Voor 2014 staat het kind ingeschreven bij een Nederlandse artsenorganisatie om op Lombok een 

noodzakelijke operatie te ondergaan.  
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1. Voorwoord 

 

Beste mensen, 

Voor de stichting VLOK was  2013 een jaar met 

diverse bijzondere hoogtepunten en feiten. 

Op Oost Lombok in Labuan Padan (LP) werd een 

basisschool gebouwd dankzij de enorme inzet van 

Henk en Klaaske Schalen. Door de  vele acties 

inclusief  en een flinke bijdrage van “De Wilde 

Ganzen”  werd een kwalitatief hoogwaardig 

schoolgebouw gerealiseerd. Na vele bezoeken bij 

diverse lagen van overheden vond  op 13 

november  2013 de officiële overdracht aan hen 

plaats..  

 

 

 

 

 

.  

Ondertekening van de overeenkomst met de lokale gouverneur 

 

Eind juni hebben we in Nederland met het dagelijks bestuur en uitgenodigden een workshop gehouden met de vraag: 

hoe gaan we verder als de voorzitter te kennen heeft gegeven om m.i.v. 1 januari 2015 te willen stoppen?   

Alle aanwezigen waren van mening dat we door moesten gaan. Dankzij de contacten van de deelnemers konden we in 

november melden dat we een nieuw bestuur hebben en daar zijn we bijzonder blij mee. Op de website www.vlok.org 

vindt u aanvullende informatie. 

Gertie van Hoof is verpleegkundige en is dit jaar op Lombok geweest en is nu ons en Lombok aanspreekpunt voor de 

medische ondersteuning 

Eline Kooijman doet de werving en selectie voor nieuwe kandidaten om ons te ondersteunen met projecten op  

Lombok. 

 Dankzij uw steun vele grote en langdurige projecten kunnen opstarten en deels ook kunnen realiseren. 

Onze 2 speerpunten zijn en blijven onderwijs en medische ondersteuning.    

 

 

Enige feiten:  

 In 2013 heeft Henk Schalen en Klaaske vele acties uitgezet en daarmee zoveel geld opgehaald dat het bouwen van 

een kleine kliniek naast de nieuwe school een feit gaat worden in 2014.  

 Het verkopen van handgemaakte Lombok-armbandjes tijdens de Nijmeegse Vierdaagse is inmiddels traditie 

geworden en de lopers komen naar je toe want ze willen de collectie compleet houden zolang ze lopen..  

Het inzamelen van statiegeld bonnen bij een grote supermarkt leverde ook enige honderden Euro’s op 

Alle activiteiten op Lombok zijn in nauwe samenwerking met de bevolking, de dorpshoofden en de lokale overheid. 

Ons lokale projectteam op Lombok bestond dit jaar uit 10  leden.  

 In december zijn Herm Martens (dermatoloog) en Celine Op den Kamp (huisarts i.o.) 2 weken actief geweest op 

Lombok 

 We hebben onze prioriteitenlijst zoveel mogelijk gehanteerd, maar we werden, net als andere jaren, geconfronteerd 

met gewijzigde situaties wat tot gevolg had dat wij sommige projecten niet konden uitvoeren en andere projecten meer 

aandacht kregen.   

Terugkijkend op een druk jaar constateren we dat wij gelukkig veel hebben kunnen realiseren, mede dankzij de 

sponsorbijdragen, de inzet van vele vrijwilligers in Nederland en Indonesië en de waardedaling van ruim 20% van de 

Roepia ten opzichte van de Euro. Door onze projecten, die wij nu al meer dan 12 jaar aan één stuk doen, krijgen we 

meer en meer bekendheid bij de lokale bevolking en bij mensen uit Europa die Lombok een warm hart toedragen. 

http://www.vlok.org/
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Wederom kregen we diverse aanvragen kwamen bij ons binnen om met ons mee te mogen gaan of iets voor ons te 

doen. Een team van 22 studenten uit Utrecht zijn in mei naar Lombok geweest en hebben voor ons enige tientallen 

kilo’s brillen en gereedschappen mee genomen naar Lombok   

 

2. Waarom de dorpen Orong, Kekeran,  Teloke en sinds enige jaren ook Oost Lombok 

Meerdere jaren hebben we hier al in ons jaarverslag over geschreven. 

Voor de nieuwe lezers/ belangstellenden verwijzen wij naar onze website WWW.VLOK.ORG 

 

3. Projecten 2013 
3.01/02/03. De bouw van toiletten in Teloke, Kekeran  en Orong 

Kekeran: In oktober /november hebben we 2 dubbele toiletten gebouwd. Een  hoogwaardig dubbel toilet door onze 

bouwvakker studenten gebouwd. Goed voorbeeld geeft effect, het tweede dubbele toilet kwam dichtbij de kwaliteit 

van het eerste dubbele toilet. De kosten daarvan konden we laag houden door verminderde loonkosten. 

Teloke: de bouwvakstudenten hebben een compleet nieuw enkelvoudig toilet gebouwd en in het wijkgebouw waar we 

de vergaderingen houden en opleidingen geven werd 1 van de twee aanwezige toiletten volledig gerenoveerd.  

Orong: Ondanks dat de begrotingsteller voor de bouw van toiletten op nul stond hebben we toch 2 nieuwe toiletten 

gebouwd en 2 toiletten voor een groot deel gerenoveerd. 

3.04 Onderhoud kleuterschool:  

De kleuterschool verkeerd in eenn goede staat. Alleen de achterwand aan de buitenkant was nog steeds niet 

afgesmeerd en gesausd. De solarpower installatie werkte niet meer, Diverse lampen waren gesloopt en de 

voedingskabel afgesneden. We hebben dit zo gelaten. De installatie gaan we inzetten achter de Vlok Kliniek op een 

plaats waar geen openbare verlichting is. 

 

3.05 Controle fruitbomen en aanleg tuinen 

Enige jaren geleden zijn deze door ons aangeschaft en door de bevolking bij hun huizen geplaatst. Bij controle op alle 

locaties blijkt dat de boompjes geleidelijk aan doorgroeien tot echte fruitbomen. De eerste vruchten zijn al geoogst en 

we hopen in de aankomende jaren op een flinke productie.  

In Orong ligt een braakliggend stuk grond die eigendom is van Annegert uit Nederland. In goed overleg mochten we 

dit land gebruiken voor de aanleg van een moestuin. We wilde alleen dat 4 vrouwen het onderhoud voor hun rekening 

zouden nemen en aldus geschiedde. Ieder vrouw heeft 100m2 ter beschikking, de grond is omgespit, bemest en 

voorzien van jonge aanplant en zaden. We zijn benieuwd en hebben het volste vertrouwen in de vrouwen dat het ook 

goed komt en blijft gaan.. 

 

  

3.06/07. Renovatie en herstel, nieuwbouwwoningen in de dorpen 

 In het dorp  Orong zijn in 9 huizen renovaties doorgevoerd. Een er van is de kippenschuur die we verbouwd hadden 

tot 2 wooneenheden, Diverse aanpassingen aan de woningen en toilet zijn uitgevoerd en is het dak voorzien van 

Gras/rietachtig materiaal om de zonnewarmte tegen te houden.  

Met de elektricien studenten hebben we 8 huizen voorzien van een veiligere installatie. 

http://www.vlok.org/
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Kekeran: daar leefde een 

familie onder zeer 

erbarmelijke toestanden. 

De vloer bestond uit 

gewoon los zand en daar 

stonden de bedden in. Het 

dak met de palen waren 

nog van goede kwaliteit 

dus konden we rondom 

nieuwe muren optrekken, 

de vloer afsmeren een 

veranda maken inclusief 

een klein keukentje. In 

totaal zijn 3 woningen in 

Kekeran deels 

gerenoveerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Teloke zijn  5 woningen gerenoveerd.  

Een woning is van een kleuterleidster die ernstig ziek was. Vermoedelijk veroorzaakt door de zeer slechte behuizing 

waar haar longen niet tegen konden. Het oude plafond zat niet vast aan de balken maar het was net andersom. Niet 

alleen ongezond maar ook gevaarlijk. Nu is alles netjes gestuukt en konden we in die weken zien dat de gezondheid 

van de kinderjuf met de dag  beter werd.  

Ook onze kliniek/naaiatelier had enige gootproblemen en de achterkant is voorzien van een degelijke verflaag 

 

 

 

3.08 Waterfilter herstel van de kliniek. 

Deze is nodig om het water uit de put drinkbaar te maken. Zonder onderhoud gaat ook de beste filter onderuit. Onze 

gebouwenbeheerder is nu beter geïnstrueerd en beloofde beterschap. 

 

3.09Vuilophaaldienst. 

De overheid wilt er nog steeds niet aan om dit , vooral plastic, probleem aan te pakken. In Orong houdt een meiske de 

straten rondom de school goed schoon en verbrandt alle materialen. Een andere mogelijkheid had ze niet 

Wederom zijn we met de Cermat( lokale gouverneur) om tafel gaan zitten. Hij heeft nu beloofd om 1x per week met 

een vrachtauto door de dorpen te rijden om het afval op te halen. Wordt vervolgd. 

 

3.10 Opleidingen: 

Dit jaar hadden we de mogelijkheid om 2 x 20 jonge werkeloze mannen op te leiden tot vakman.  

Een groep is opgeleid in Teloke en de andere groep  in L.P.  Oost Lombok  De ervaringen van de laatste jaren was dat 

deze opleiding van Theorie en praktijk bijzonder goed verloopt. Tijdens de opleiding bouwen ze een dubbel toilet 

zodat het mens aan 2 kanten snijdt. Aan het einde van de week krijgen zij de gereedschappen mee om daarmee aan de 

slag te gaan en een heus Vlok certificaat. In de praktijk blijkt dat het document van waarde is bij sollicitaties. 
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In Orong en Teloke zijn we na vele jaren geleden weer begonnen met de cursus naaien. Daarvoor hebben we alle 

moeten aanschaffen en is onze kliniek tevens naaiatelier geworden. De vrouwen zijn enthousiast, we hebben 

voldoende leerlingen en een wachtlijst voor de volgende groep. De doelstelling is dat de eerste lichting de volgende 

leerlingen gaan opleiden. Tot maart /april 2014 krijgen de dames 3 keer per week les. Ze zijn nu al kleren aan het 

maken. De doelstelling is tevens dat zij alle schoolkleding gaan maken en daarmee een paar centen gaan verdienen.  

3.11 Kansarme schoolkinderen. 

Dat zijn de kinderen waarvan de ouders/verzorgers onvoldoende gelden hebben om de kinderen naar school te laten 

gaan. Geen geld=geen uniform/schoenen/vervoerskosten=geen school. Het zijn kinderen die naar de kleuterschool, 

basisschool, de “MAVO en Havo school gaan. 

Vlok ondersteund deze kinderen en toetsen ieder jaar of de gelden nog nodig zijn. Op locatie doet Novi enorm veel 

werk verzetten met de controle, de uitkeringen en voorlichting. In 2013 hebben we alle verzorgers van de 

schoolkinderen uitgenodigd en verteld over de huidige situatie de toekomst en wat wij van elkaar verwachten. 

In totaal hebben we ruim 80 kinderen en dat getal varieert.  

 

3.12 Medische verzorgingen. 

Dit is evenals de opleidingen een van de speerpunten van 

VLOK. Het gehele jaar door komen aanvragen binnen voor 

ondersteuning. Daar waar mogelijk is helpen we hen met raad, 

daad en financiële ondersteuning. 

Ook dit jaar hadden we te maken met ernstige ziektegevallen 

waarvan er inmiddels 2 mensen zijn overleden door kanker. 

Meer en meer komen er ook suikerpatiënten bij.  

Een moeder met een baby krijg extra ondersteuning. Het 

kindje werd geboren met een open gehemelte en moet speciale 

voeding en hulpmiddelen hebben. Maandelijks besteden we  

rond de 30 Euro aan voeding en hulpmiddelen. (zie de foto 

van moeder en kind op de voorpagina. 

Onze oprechte dank aan Herm Martens, Celine op den Kamp, 

Lineke karhaus, Gertiie van Hoof en Novi voor hun inzet. 

Herm en Gertie onderzoeken de mogelijkheid om meer en meer gebruik te gaan maken van de internet om dokters en 

hulpverleners in Nederland en Indonesië  met raad en daad bij te staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13/14/15/16/17 Algemene kosten 

Deze waren noodzakelijk voor  vergaderingen . internet activiteiten en transportkosten op locatie. 

Zodra het financiële jaarverslag goed is gekeurd, krijgt op de website de volle informatie. 
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3.18 /325 Waterleidingen en verdeelpunten 

In Kekeran hadden we in 2012 een waterpomp 

installatie aangelegd wat niet naar behoren 

werkte. De put was diep en de capaciteit van de 

pomp te laag om voldoende water op te pompen. 

Dit jaar hebben we de pomp op een drijvend 

plateau gemonteerd, in de put laten zakken en 

aangesloten met flexibele buis. Het resultaat is 

prima. We hebben veel en voldoende water en de 

mensen hoeven niet meer 13 meter diep het 

water met emmertjes naar boven te trekken. 

 

 

 

 

Bij 3 alleenstaande oudjes was eveneens een waterput en zij hadden niet de kracht meer om het water omhoog te 

hijsen. Daarvoor hebben we eveneens een simpele pompconstructie bedacht en ze zijn ons erg dankbaar. 

  

 

 

 

 

Om de mensen in het noorden van Orong van water te voorzien , is er een 

leidingnet langs de weg aangelegd  

met diverse aftappunten. Om daar op een natuurlijke weg het water naar toe te 

krijgen is de watertoren met 5  

meter verhoogd. Alles werkt nu naar behoren en kan een ieder het gehele jaar 

door schoon drinkwater tappen. 

   

 

 

3.19 Oogonderzoek en verstrekken van brillen 

In september hadden we 4 dozen met brillen naar bali verzonden. Vandaar 

zouden ze doorgezonden worden naar Lombok. Alles was goed geregeld. De 

Stichting “Luchtvaart Zonder Grenzen” heeft er voor gezorgd dat we de spullen 

gratis konden verzenden. Helaas wederom hebben we te maken met een flinke 

portie ellende bij de douane. Het pakket op de pallet mocht niet meer wegen dan 

100 kg en het woog 170 kilo. Niemand van ons wist dit. Er waren sinds kort  nieuwe regels en er was geen 

clementie/uitzondering te maken 

In totaal 7 dozen met brillen en gereedschappen. Iedere doos kon apart verstuurd worden naar Lombok maar de heren 

Hadden een andere mening. In januari zijn we er nog mee bezig maar de vooruitzichten zijn slecht.   

De dochter van Yani, een van onze projectleiders, studeerde in oktober af als een nieuwbakken opticien en zou 

gedurende 2 weken oogtesten gaan doen in West- en oost Lombok. Het meiske is geslaagd maar vertrok direct van 

Jakarta om stage te lopen. We hadden geen specialist bij ons. Ten einde raad hebben we leesbrillen gekocht die de 

mensen zelf moesten testen. 

 

3.22 Drinkwatervoorzieningen. 

Doelstelling was dat de lokale Vereniging/Yayasan  in Teloke een compleet netwerk op zouden zetten voor de 

aanschaf, verkoop en service van eenvoudige 5 liter waterfiters.  Helaas kwam dat niet van de grond. 
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Wel hebben we met de gereserveerde gelden het dorp 

IJobalit bijzonder blij kunnen maken. Zij hadden zo goed 

als geen water en de overheid had wel een hoofdleiding 

richting het dorp aangelegd maar het ontbrak nog om een 

leiding van 150 meter aan te leggen en watertanks te 

plaatsen.  

Vlok heeft de leiding betaald inclusief een watertank van 

5000 liter, de ombouw en de kranen. Het geheel ziet er 

perfect uit en de mensen zijn verzekerd van goed 

drinkwater wat weer ten goede komt aan de gezondheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.23 Aanschaf gereedschappen. 

Ieder jaar doen we toiletten bouwen maar hebben geen tegelsnijder. Deze hebben we nu aangeschaft en wordt 

verhuurd met borg aan gebruikers. Meerdere Vlok gereedschappen zijn nu in het verenigingsgebouw opgeslagen en 

worden verhuurd aan degene die ze nodig heeft.  

 

3.24 Nijmeegse Vierdaagse Bandjes 2014 

Het is traditie geworden dat we jaarlijks Vierdaagse Bandjes laten maken. Dit jaar hebben we er 100 laten maken door 

diverse gezinnen. Al vanaf 2006 zijn we er al mee bezig en menigeen heeft ze al van het begin. De kwaliteit is zo goed 

dat mijn oud directeur van KPN me kwam vertellen dat hij het gehele jaar het bandje om had gehouden en nog steeds 

van goede kwaliteit was. 

  

3.28 Verbetering waterpomp installatie in Orong en uitbreiding van het leidingnet. 

In het afgelopen jaar hadden 13 gezinnen een eigen stopcontact met verlengkabel naar de waterpomp 

installatie aangelegd. Elk gezin gebruikt daardoor zijn eigen elektriciteit. De kwaliteit van de materialen 

was meer dan slecht en daardoor was er een levensgevaarlijke situatie ontstaan.  

Na flink wat woordenwisselingen met de leiders is er toch een goede oplossing gekomen: 

Slechte 1 meter, alle mensen mogen en kunnen gebruik maken van het water, per maand wordt er gelden 

 Opgehaald voor het verbruik en wordt met het geld wat nog over is  een reserve  pomp aangeschaft 

 

3.29 Aanschaf en distributie 2e hands kleding 

Ook dit jaar hebben we voor 80 gezinnen 2e hands kleding gekocht. Met 

onze lokale projectleiders hebben we een lijst samengesteld van de 

allerarmsten die wij enige kledingstukken wilde geven.  Op diverse 

markten  kun je kleding van goede kwaliteit kopen en uiteraard ook 

pingelen als je heel veel in een keer af neemt. 

Vele vrijwilligers hebben de kleding geselecteerd, verpakt en rond 

gebracht.  
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3….. Niet vermelde projecten 

Behalve de hierboven vermelde projecten hebben we op vele manieren de mensen geholpen en met raad en daad 

terzijde gestaan. Te veel kleine acties maar te veel om te benoemen. 

 

4. Projecten waar we niet meer aan toegekomen zijn 

Het brillen project zie 3.19,  het distribueren van Nederlandse gereedschappen en het opzetten van een 

distributienetwerk voor eenvoudige waterfilters. 

  

5.  Samenwerking  
Met de burgemeester (de Kapala Desa van 13 dorpen), de heer Taufiq is de samenwerking ook dit jaar goed verlopen. 

Met de Cermat hebben we het bevorderen van het toerisme naar de dorpen besproken en ook de vuilophaaldienst(zie 

3.09) 

  

Verder werken we nauw samen met: 

 

 Persoonlijke en algemene contacten in alle lagen van de overheid  

 Regioziekenhuizen, specialisten en dorpsdokters 

 CV. REFI Nurhuda Konsultan, Mataram, architect en uitvoerder bouwwerkzaamheden 

 VLOK-projectteam op locatie 

 Stichting/Yayasan Miftahussalam Lombok  

 Universiteit Islam AL AZHAR  

 De dorpsbewoners van Orong, Teloke en Kekeran  

 Vele vrijwilligers in Nederland ondersteunen onze stichting, diverse vrienden, kennissen of familieleden zijn in de 

afgelopen jaren reeds mee geweest ter ondersteuning van onze projecten.   

 

5.a. Informatievoorzieningen voor alle belangstellenden 

Tijdens het verblijf van de VLOK-leden in oktober/november zijn de sponsoren, vrienden en kennissen regelmatig per 

mail op de hoogte gehouden van de werkzaamheden op Lombok.    

Medio januari komt het algemeen jaarverslag uit. Het financiële jaarverslag komt na de goedkeuring van het bestuur in 

februari uit. 

 

6. Overzicht van allen die ons een warm hart toedragen  in 2013 

 Directie Restaurant de Altena, Oosterhout 

 First8 BV, Nijmegen 

 Hotel Santosa Villas & Resort Senggigi Lombok 

 Stichting Damiano, Vught 

 Stichting de Ziekenfonds Bode, Amersfoort 

 Stichting Wees een Kans 

 Stichting Samen Verder, Eindhoven 

 Stichting Gered gereedschap 

 Stichting Muses, cp Romy schagen 

 Stichting Healty Isles, Herm Martens en Celine op den Kamp 

 Jack Vos , solairpower installateur op Lombok 

 Tennisvereniging Berg en Dal 

 Travel Counsellor Yvonne van Deinse-Coster 

 Singapore Airlines 

 Stichting Wilde Ganzen 

 En niet te vergeten de tientallen sponsoren 
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7. Samenstelling bestuur Nederland en Lombok 

Het bestuur van de Stichting VLOK in Nederland werd gevormd door: 

Voorzitter   Harry Peters , Geldrop, Telefoon: 040 285 44 34 

Secretaris   Nelly Ton-van de Vall, Limmen, Telefoon 072 505 52 60 

Penningmeester   Lineke Peters-Karthaus, Geldrop, Telefoon: 040 285 44 34 

Projectmanager West Lombok Abdul Azis: +62 (0)87 865143 745 

Projectleider Oost Lombok: Acok 

 

We zijn blij dat we na vele jaren kunnen melden date r een nieuw bestuur is gekomen 

 Voorzitter:Dick Herfst. 

Penningmeester: Robert Vastenhout 

Secretaris: Frans van Schijndel 

Bestuurslid:  Harry Peters 

 

 

Algemene ondersteuning: 

Corry Ribbers, Nijmegen. T: 024 356 70 69 

Nelly en Piet  Ton, Limmen, T: 072 505 52 60 

Theo en Monique Kamps, Nijmegen. T: 024 377 78 79 

Henk en Marian Lamers, Gendt bij Nijmegen, T: 0481 42 13 15 

Hetty en Martin Schipperheijn, Nijmegen. T: 024 379 08 76. 

Cor en Inesis Bakker, Budel 

Herman Wolff, opleidingen bahasa Indonesia 

Eline Kooijman, werving en selectie 

Gertie van Hoof, projectleider medische ondersteuning 

Hanny en Jos Verheijen, gereedschappen en vergaderingen 

 

Nederlandse projectleden op lokatie in 2013:   

Harry Peters, Geldrop, algehele leiding en uitvoering technische projecten 

Lineke Peters Karthaus, medische en algemene ondersteuning 

Herm Martens, dermatoloog Celine Op den Kamp, medicus, huisarts i.o. 

Gertie van Hoof, medische projecten en algemene leiding medische ondersteuning 

Jack Vos,Tilburg/ Senggigi, technische ondersteuning solair power. 

Henk Schalen, technische ondersteuning en projectleider Oost Lombok 

  

Ondersteuning in Nederland 2013:   

 

 

 
line Kooijmna: werv ing en selectie 

Eline Kooijman werving en selectie 

Gertie van Hoof, medische ondersteuning, advies en uitvoerende projecten 

Martin Schipperheijn financiën. 

  

8. Financieel overzicht 

Deze wordt na goedkeuring in de jaarvergadering medio februari 2013 beschikbaar gesteld aan alle belangstellenden. 

 

9. Jaarrekening 

De jaarrekening wordt na goedkeuring van de jaarstukken in juni 2013 naar alle belangstellenden toegezonden en op 

de website gepubliceerd.  

In de jaarrekening staan vermeld: 

- Balans 

- Exploitatieoverzicht 

- Kosten per projecteenheid uitgevoerd in 2013 

10. Nawoord 

Namens het bestuur en alle projectleden dank ik u allen voor alle soorten bijdragen  in het afgelopen jaar.  
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Maar ook de nieuwe bestuursleden en de Indonesische en Nederlandse projectleden  mijn hartelijke dank. Zonder 

jullie waren we niet zo ver gekomen. 

Een extra dank aan onze aftredende secretaris:  Nelly Ton en Martin Schipperheijn.  

Nelly heeft jarenlang alle verslagen, uitnodigingen en ook op locatie in Lombok projecten uitgevoerd en ondersteund. 

Ook nemen we afscheid van Martin Schipperheijn. Hij was voor onze organisatie bepalend voor een goede financiële 

verslaglegging.   

 

Vele projecten zijn in 2013 goed verlopen en afgerond. Enkele projecten hebben de eindstreep (nog) niet gehaald of is 

een lopend proces zoals de ondersteuning aan kansarme schoolkinderen. 

In 2014 willen we dit  wederom ons best doen om het nog beter te doen  maar dan met een nieuw bestuur. 

Als we met ons allen ons best doen,  heb ik  het volste vertrouwen in dat het goed blijft gaan met onze hulpverlening 

aan de mensen op Lombok.  

We  hopen dan ook dat wij wederom op uw steun in 2014 kunnen rekenen. 

 

Dit was mijn laatste verslag als voorzitter van de stichting, Ik wil de vele mensen oprecht bedanken die ons in de 

afgelopen jaren hebben gesteund. 

  

 

Harry Peters,  

Oud voorzitter Stichting VLOK 

 

  

Verdere Informatie over de Stichting V.L.O.K. kunt u vinden op onze website www.vlok.org     

Bankrelaties: RABO-bank rekeningnummer: 167 882 058, t.n.v. : Stichting V.L.O.K. (Stichting Vrienden van 

Lombok Orong Kekeran). K.v.K. Nijmegen, nr: 09136240. 

De stichting is aangemerkt als instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de successiewet 1956. ANBI nr. 

81944550 

 

We zijn op zoek naar meer periodieke sponsors. Iets voor U? In 2012 zijn we begonnen met 

lijfrenteschenkingen aan onze stichting. Als u 5 jaar lang een vaste schenking doet is dat 

belastingtechnisch erg aantrekkelijk en hebben wij een stuk meer zekerheid aangaande de inkomsten per 

jaar. 

 

http://www.vlok.org/

