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1. Voorwoord 
Beste mensen, 
 
Waar blijft de tijd? We zijn nu reeds 11 jaar volop actief met het ondersteunen van de hulpbehoevende 
medemensen op Lombok Indonesië.  
 
Wederom  hebben wij met behulp van uw steun vele grote en langdurige projecten kunnen opstarten en deels ook 
kunnen realiseren.  In eerste instantie was onze planning om dit 5 jaar te doen maar de nood was zo hoog dat we door 
zijn blijven gaan en we zien gelukkig vooruitgang in de ontwikkelingen van de 3 dorpen op West-Lombok. 
 
Enige feiten:  
We hebben een basisschool en een kleuterschool kunnen bouwen in Orong waardoor alle kinderen minimaal de 
basisschool kunnen doen. De school draait zo goed dat veel kinderen uit de omgeving naar de school komen. Eind 
2012 waren bouwvakkers bezig met het uitbreiden van de school van 3 naar 6 klaslokalen. De kosten van de 
uitbreiding worden door de overheid gedragen 
We helpen alle arme gezinnen die het geld niet hebben om hun kind naar school te laten gaan. Ruim 40 volwassen 
mannen hebben een technisch  vak geleerd waardoor zij vaak direct aan de slag konden gaan. Ziektes zoals tyfus, 
komen bijna niet meer voor in Orong door een betere waterhuishouding en voorlichting. De meeste huizen in Orong 
hebben elektriciteit. Meer dan 40 huishoudens hebben nu een toilet en er ligt een waterleidingnet door het gehele dorp 
waardoor er  in het regenseizoen (7 maanden) volop water is voor de was, het schoonmaken van spullen, koken en 
douchen. Voor het drinkwater en in de droge periode hebben we al vanaf 2004 een waterpomp die schoon  
drinkwater onvermoeid oppompt. Door een verbeterde communicatie, zoals mail en Skype kunnen we ook al zijn we 
terug in Nederland, meer en beter projecten blijven begeleiden.  
 
VLOK West-Lombok werkt nu ruim 2 jaar met succes samen met Oost-Lombok.   
Henk  Schalen en Klaaske van Leussen hebben op Oost-Lombok reeds meerdere toiletten, waterputten en huizen 
gebouwd.  
Dit jaar hebben zij voldoende geld verzameld om met behulp van de Wilde Ganzen een basisschool te bouwen!! 
Financieel werken Henk en Klaaske volledig onafhankelijk van West-Lombok. Wel werken wij nauw samen zowel in 
Nederland als op Lombok. 
 
De steun aan onze stichting VLOK kwam niet alleen van vele vrienden, stichtingen en Nederlandse bedrijven, maar 
ook door acties vanuit het VLOK team, zoals het vragen van gelden aan (oud-)collega’s, het inzamelen van duurzame 
materialen, het vragen van geld voor de Stichting VLOK  i.p.v. een 25 jarig huwelijkscadeau,  de verkoop van sarongs 
en andere Lombok-spulletjes. Het verkopen van handgemaakte Lombok-armbandjes tijdens de Nijmeegse Vierdaagse 
is inmiddels traditie geworden. 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 mei zijn Moniek Toebak en Annemieke Coppes op West- en Oost-Lombok bezig geweest met het inventariseren  
en begeleiden van alle kansarme leerlingen 
In september heeft Corry Moerman zich met de zieken en andere kleine projecten bezig gehouden 
In oktober zijn Bert Drentje (opticien), Eline Kooijman, Jolanda van Bergen, Lineke en Harry Peters  actief geweest 
met o.a. oogmetingen en het verstrekken van gratis brillen, het verstrekken van waterfilters, kleding en het uitvoeren 
van opleidingen en bouwprojecten op Oost- en West-Lombok 
In december zijn Herm Martens (dermatoloog) en Celine Op den Kamp (longarts 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.   
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Terugkijkend op een druk jaar constateren we dat wij gelukkig veel hebben kunnen realiseren, mede dankzij de 
sponsorbijdragen en de inzet van vele vrijwilligers in Nederland en Indonesië. Door onze projecten, die wij nu al meer 
dan 11 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. Diverse aanvragen kwamen bij ons binnen om met ons mee te mogen gaan.   
 
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 2012 
3.1. De bouw van toiletten in Teloke, Kekeran  en Orong 
In Kekeran werd een dubbel toilet gebouwd langs de kant van de doorgaande weg. De Burgemeester van 13 kampongs 
(Kapala Desa) had ons dat reeds vorig jaar gevraagd vanwege de grote behoefte voor de weggebruikers maar ook voor 
de lokale bevolking die geen toilet had.  In oktober /november hebben we 4 toiletten gebouwd en in december zijn er 
nog 3 bijgekomen. Deze 3 toiletten zijn gebouwd zonder betaling van salarissen. 
 
3.2. Renovatie en herstel, nieuwbouwwoningen in de dorpen 
In het begin van het jaar had Lombok te maken met veel stormen  en zware regens. Drie huizen van oudere vrouwen 
werden zodanig beschadigd dat er niet meer in gewoond kon worden. Met vereende krachten en een laag budget 
werden de woningen hersteld en konden de oudjes weer veilig en droog wonen 
Van één van de sponsoren hadden we geld gekregen voor het bouwen verbouwen van 4 keukens. 
Dat project is gedeeltelijk vóór onze aankomst uitgevoerd door Yani, een van onze vaste projectleiders.  
Communicatie is wel belangrijk. Ondanks dat hij alleen keukens moest bouwen, vroeg een familie om een toilet te 
bouwen omdat zij nog geen toilet hadden. Yani heeft zijn hart gevolgd en een mooi toilet gebouwd.  In november 
hebben we de wanden betegeld. 
In totaal hebben we 3 keukens gebouwd. Een er van was het hardste nodig. Hier werd de spullen gekookt/gebakken 
voor de verkoop in de warung/winkel. Een andere keuken is gebouwd zonder salaris te betalen . De zoon heeft bij Ibu 
Jahre een keuken aan het woonhuis bijgebouwd. De derde keuken is in september gebouwd eveneens zonder betaling 
van salaris. 
   
3.3. Nieuwbouw slaapkamers in  Orong  en ombouw keuken tot woonkamer/keuken 
Dit waren  projecten die wij bij aankomst niet in onze papieren hadden staan, maar luisterend naar de hartenkreet 
konden we niets anders doen dan de planning omgooien en kijken of wij de mensen konden helpen 
Als eerste troffen we een keuken aan waar 2 oude mensen in woonden. Het huisje stond op instorten.  

Na de derde dag hadden we de begroting en de 
financiën rond en kon direct worden begonnen 
worden met de complete verbouwing, Alleen de 
vloer bleef in takt en daar konden we verder op 
bouwen. De vloer werd een  meter langer en daarop 
werd het keukentje geplaatst. Enige dagen na ons 
vertrek naar Nederland was het huisje gereed  
en konden de 2 oude mensen in een knus, klein 
maar veilig onderkomen wonen. Een bed werd op 
maat gemaakt. 
 
 
 
Links onze projectleider en uitvoerder Esni, een 
buurjongen, meneer en mevrouw Sahnam voor hun 
nieuwe huis in aanbouw. 
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Enige dagen later kwam het tweede verzoek: Midden in Orong woont een gezin met 10 kinderen.  
Hun huis is te klein om een ieder te laten wonen c.q. te laten slapen. Enige kinderen sliepen bij de buren onder een  
strooien dak. Een onhoudbare toestand met veel opgroeiende kinderen. Achter hun huis was voldoende plaats om een  
grote slaapgelegenheid te bouwen voor zowel de jongens als de meisjes. Ook hiervoor werd onze planning drastisch  
aangepast. De familie heeft veel bijgedragen aan de bouw en daar waar nodig werd een vakman ingeschakeld.  
Daardoor bleven de kosten voor de bouw aan de lage kant. Medio december was het onderkomen gereed en konden de  
kinderen veilig en droog slapen. (de maanden november t/m maart zijn de regen-/moesson maanden).  
 
3.4. Renovatie nieuwbouw woning in Teloke 
Ook hier was er sprake van “niet gepland”. Niet ver van de doorgaande weg ligt een huis waar we nog nooit geweest 
waren. Op afstand lijkt het een paradijselijke omgeving. Mooie hoge palmbomen met een grasveld er onder en in de 
verte een huisje van bamboe matten. Dichterbij was het een groot onbewoonbaar krot. Hierin woonden in totaal 12 
mensen; vader, moeder, 10 kinderen, een schoonzoon met kind. Ook hier sliepen de meesten op een grote betonnen 
vloer of in de baruka (een open zitgelegenheid met een strooien dak er boven). 
Corry Moerman had reeds met het gezin kennis gemaakt. De VLOK financiën werden bekeken en wederom ging de 
oude planning van de dag er voor op de schop.  
Belangrijk was dat we toestemming kregen van de grondeigenaar dat we de woning mochten bouwen. Zonder zijn 
goedkeuring vooraf zouden we flink in de problemen zijn gekomen. Enige dagen vóór ons vertrek was het document 
getekend en konden we beginnen. Het huis is nu geheel uit steen opgetrokken en is vanaf begin december weer 
bewoond. Er zijn er nu 4 kamers beschikbaar: één voor de ouders, één voor het jonge gezin en twee ruimtes voor de 
jongens en de meisjes. Naast het huis maakt Els Houtave (een Vlaamse  vrouw die hier woont) een biologisch toilet. 
 
De sloop van de “woning” en de opbouw van de nieuwe woning met grijze (batako) stenen 

 
 
 
Drie  alleenstaande oude dames in Kekeran leefden eveneens in een krot. We hebben voor hen een simpel huisje 
gebouwd. Onze projectleider Yani was er in september mee begonnen. Hij was bijzonder trots dat de woningen bij 
onze aankomst half oktober al klaar waren voor bewoning. Met een kleine financiële aanvulling werden enkele 
aanpassingen doorgevoerd en een stoep met keermuurtje opgetrokken   
 
3.5. Dieselgenerator en aanleg van elektriciteit van de overheid 
De generator is verkocht en met de opbrengst hebben we meerdere gezinnen kunnen voorzien van provinciale 
elektriciteit. Het verbruik per woning is zo laag dat op een kilowatturen-meter(1300 watt)  5 woningen aangesloten 
worden. Ze delen de kosten met elkaar. De meeste woningen zijn nu wederom voorzien van elektriciteit.  
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3.6.  Onderzoek huidziekten en algemene medische onderzoeken.  
Herm Martens, dermatoloog i.o., en Celine op den Kamp dokter en longarts i.o., zijn in december wederom naar 
Lombok geweest. Zij hebben de dorpelingen en de scholieren gescreend op allerlei soorten huidziekten. 
Conclusie van Herm is dat het er steeds beter uit ziet dan een paar jaar geleden.      
Corry Moerman is met de Bemo (een kleine bus) naar tandartsen en ziekenhuizen gereden. De kosten voor  het 
onderzoek en de behandeling zijn gratis als je een bewijs van de overheid hebt dat je arm bent. Corry en Novi, onze 
lokale projectleidster,  heeft de mensen begeleid en de kosten voor vervoer werden door VLOK betaald. 
 
Dit jaar hadden we te maken met 2 ernstig zieken. Het kind Fakih was een kankerpatiëntje en had direct hulp nodig. 
De ouders hadden geen geld. Een bliksemactie leverde enige honderden Euro’s op maar helaas is het kindje gestorven. 
De resterende gelden zijn, met toestemming van de sponsoren,  benut voor andere ernstig zieke kinderen 
In november kregen we Ibu/mevrouw Ermi Priyanto op bezoek. Haar man Adhi, had een tumor aan zijn kaak en zou 
spoedig sterven als er niet werd ingegrepen. De operatie was niet uitvoerbaar op Lombok. Een sponsor heeft de eerste 
operatie betaald. Voor de opeenvolgende operatie(s) was niet voldoende geld. Eind december is door de voorzitter van 
VLOK  een oproep verzonden naar onze sponsoren. Het resultaat is prima. We kunnen met de ontvangen gelden ook 
de kosten van de tweede operatie betalen. We zijn alle donoren erg veel dank verschuldigd en hopen op een volledig 
herstel van Adhi. 
 
3.7.  Fruitbomen 
Het blijkt dat de aanplant van fruitbomen, twee  jaren geleden, mango, sinaasappel goed verlopen is. De oogst laat nog 
op zich wachten. We zijn denk ik te ongeduldig. 
De bomen staan allemaal rondom de huizen en de mensen zorgen voor tijdige bevloeiing. Er is nog niet geoogst. 
Hopelijk kan er volgende jaar wel volop geoogst worden.  De in 2009 geplante bomen dragen steeds meer vruchten . 
 
3.8.  Aanpassingen en verbeteringen kleuterschool in Orong Kekeran 

De kleuterschool is deels opnieuw geschilderd. Het aantal kleuter 
leerlingen wordt in de aankomende tijd sterk uitgebreid. Bij de 
lokale timmerman hebben we enkele setjes stoelen en tafels laten 
maken en in bonte kleuren laten spuiten. 
De achtergevel , bleek later, moet nog afgesmeerd worden. Een klus 
voor volgend jaar  
  
  
 
 
 
 

 
3.9.  Opleidingen 
Dit jaar hebben we in Oost -Lombok 6 mannen de eerste kneepjes bijgebracht voor het installeren van elektriciteit. 
Alle mannen kregen na afloop hun eigen setje gereedschappen mee zodat ze met de juiste middelen en kennis 
eenvoudige installaties kunnen aanleggen. In 2013 gaan we verder met de opleiding en schaffen we via “Gered 
Gereedschap” de aanvullende gereedschappen aan en sturen deze op. 
In West-Lombok hebben we 3 mannen opgeleid tot monteur van zonneboilers en solair power installaties. Jack Vos, 
die de meeste tijd op Lombok woont, heeft een bedrijf die deze installaties aanlegt en onderhoudt. Hij heeft de 
opleidingen verzorgd. De nieuwe monteurs kunnen bij voldoende werk bij Jack komen werken. 
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3.10. Brillen en oogmetingen 
Dit jaar is Bert Drentje,  opticien van beroep, met ons 
mee geweest naar Lombok. Het was voor hem de 
eerste keer dat hij aan dit soort projecten heeft 
meegeholpen. Samen met Lineke (als tolk) en met 
ondersteuning van  Jolanda van Bergen en 
Eline Kooijman hebben de dames in een kleine 2 
weken een geweldige prestatie neergezet. Meer dan 
400 mensen in West- en Oost-Lombok zijn onderzocht 
en ruim 250 brillen zijn verstrekt! Van dit aantal 
kwamen er 70 uit Nederland, de rest is op Lombok 
gekocht door onze lokale vriendin Nunung. Zij is 
docente aan de universiteit van Mataram en al 
meerdere jaren een geweldige vriendin en breed 
inzetbaar voor VLOK.  Voor iets meer dan 1 Euro 
kocht zij de brillen in inclusief hoesje en metalen 
montuur. 
  

Bert meet de oogkwaliteit van Jolanda 
 
3.11. Waterfilters en waterdistributie in Orong 
Dit jaar hebben we 36 gezinnen blij kunnen maken met eenvoudige waterfilters.  Met een setje kunnen we minimaal 
7000 liter schoon drinkwater produceren zonder dat de binnenfilter vervangen moet worden. Het systeem werkt 
zonder elektriciteit of verwarmen van het water. Je doet er 6 liter minder schoon water in en enige uren later heb je 6 
liter drinkwater. Aan alle 36 bezitters hebben we verzocht om samen met de buren deze filters te benutten 
In Orong hebben we een betonnen opslag van 18.000 liter met een verbinding naar 4 tanks van ieder 1.100 liter. 
Als de grote tank vol is, wordt de druk erg hoog. Mede daardoor zijn 2 tanks gescheurd. Als maatregel hebben we in 
de hoofdleiding een drukventiel geplaatst en zijn de tanks vervangen. 
Het water wordt benut voor de was, vaatwas, toiletspoeling, planten/bomen water geven en vooral voor het douchen. 
Aan de meeste kraantjes hangt een slang zodat je heerlijk kunt douchen.   
 
3.12. Waterinstallatie in Kekeran 

Vlak bij het nieuw gebouwd toilet in Kekeran was de 
watervoorziening erg slecht. De meeste putten vallen in 
de zomer droog. Slechts één put geeft het gehele jaar 
door voldoende water. Op de put hebben we een pomp 
aangesloten en een netwerk van enige honderden meters 
pijp met kranen. De installatie werkt nog niet naar 
behoren. Mogelijke oorzaak is een te lage 220 V. 
spanning. Er wordt aan gewerkt om dit te verbeteren 
Binnenkort ligt er een nieuw, verbeterd 
elektriciteitsnetwerk.   
 
De installatie van de nieuwe pomp. Boven de put is een 
tank van 500 liter geplaatst. 
Van l.n.r. Harry Peters en projectleider Yani 
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3.13. Vuilophaaldienst 
Plastic afval is een van de grote bedreigingen voor de gezondheid van mens en dier op Lombok. 
Ons dorp Orong is schoon doordat de rommel van de mensen opgehaald wordt door een actief dorpsmeisje die graag 
een paar Rupia’s verdient en dat vervolgens aan haar moeder geeft. 
Met Els Houtave, de Vlaamse dame die in Orong woont,  hebben we de afspraak gemaakt dat we voorlopig het afval 
in grote zakken opslaan. Zij is in onderhandeling met de overheid voor het bewerkstelligen van een goede oplossing. 
De plastic flessen worden ingeleverd bij een verzamelaar. Hij komt iedere week naar het dorp en ontvangt er geld 
voor.  
 
3.14. Sponsering opleiding van kansarme schoolkinderen 
Goed onderwijs kan de toekomst van kansarme kinderen verbeteren. Dat is een van onze peilers in ons programma.   
De vergoeding die de verzorgers van de scholier per maand ontvangen is voldoende om de kinderen naar school te 
laten gaan. De verzorgers moeten eveneens een bijdrage leveren. 
In mei en juni zijn Moniek Toebak en Annemiek Coppes naar onze dorpen geweest en hebben alle rapporten van de 
kinderen opnieuw getoetst en daar waar nodig werd het Excel bestand aangepast. In totaal hebben we 37 kleuters, 13 
basisschoolleerlingen  en 27 gevorderde leerlingen in kaart gebracht. Op Oost-Lombok waren dat er 22. Een flinke 
klus met goed resultaat! 
Novi, onze lokale projectleidster, trekt de kar, houdt de lijsten bij, doet de maandelijkse uitbetalingen en rapporteert 
per mail naar Nederland. 
Van alle kinderen zijn de gegevens opgeschreven en verwerkt in een kort document inclusief foto van kind en 
verzorgers. De gegevens van de kinderen staan op de VLOK-website (www.VLOK.org) 
 
3.15. Vierdaagse armbandjes 

In Nijmegen wordt ieder jaar de Vierdaagse gelopen en 
Harry Peters verzorgt de voeten van de Post- en KPN-
lopers al 45 jaren. Als aandenken aan dit evenement 
kunnen de lopers van hem polsbandjes kopen. Deze 
worden door de mensen op Lombok handmatig 
gemaakt. De tekst luidt VIERDAAGSE NIJMEGEN 
20…   In 2012 hebben we in 4 dagen 245 euro 
opgehaald. Dit jaar gaan we voor meer! 
Het gehele gezin is dagen bezig met het maken van 100 
armbandjes. Verkoopprijs €2,- 
 
Op de voorgrond projectleider Edy met zijn vrouw. 
 
 
 
 

 
3.16. Verbetering van de kliniek in Teloke 
Sinds 2 jaar hebben we dit gebouw omgetoverd tot een kleine kliniek met 2 ruimtes.  
Op het dak hebben we nu een zonnepaneel en een waterfilter geplaatst. We hebben nu drinkwater en warm water.  
Voor de mensen uit Nederland, met een klein budget, hebben we voor een kamer 2 bedden gekocht waar de mensen 
tegen een lage vergoeding kunnen verblijven. Om de kamers meer koel te houden hebben we zonneschermen en een 
ventilator aangeschaft. Novi kan zorgen voor het ontbijt en de andere maaltijden. Zij kookt heerlijk. 
 
3.17. Uitdelen van rijst 
Ieder jaar wordt aan de rijke mensen van Lombok een bijdrage gevraagd voor het verstrekken van rijst aan de 
allerarmsten. Onze stichting heeft een bijdrage geleverd voor de armste gezinnen in Orong en Teloke. Hierbij zijn de 
dorpshoofden ingeschakeld en heeft Yani, een van onze projectleiders, gezorgd voor een eerlijke verdeling van enige 
kilo‘s rijst per gezin. 
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3.18. Van kippenschuur naar bejaardenwoning 
In het noorden van Orong stond een kippenschuur, gebouwd met de gelden van VLOK, al 2 jaar leeg.  
De aangeschafte kippen werden begin 2011 ziek en zijn een vroegtijdige dood gestorven.  
Geld voor nieuwe kippen was er niet. 

Een vergeten groep in onze doelstellingen was de 
zorg voor de oudere mensen in het dorp.  
Meestal hebben zij familie die hen opvangt. Voor de 
volledig alleenstaanden is geen opvang.  
We besloten om de kippenschuur om te bouwen tot 
dubbele woning voor de ouderen.  
In november zijn we begonnen met de verbouwing 
en het bouwen van 2 toiletten.  
Eind december was alles bijna gereed. Begin januari 
2013 gaan de eerste bewoners het pand betrekken  
 
Op de foto Lineke samen met de eerste bewoonster 
van de bejaardenwoning, Ibu Pukiha 
 
 

 
3.19. Projecten Oost-Lombok 

 We ondersteunen met raad en daad de projecten die Henk Schalen op Oost-Lombok doet. Henk en zijn vrouw Klaaske 
zijn daar 2 jaar geleden begonnen met het ledigen van de ergste noden: het bouwen van huizen en toiletten . We zijn 
daar met ons team  in oktober een week geweest en hebben vele mensen geholpen aan brillen en kleding. Ook werd 
een huis verbouwd en werden 2 waterputten hersteld . Verder hebben we de huis- en toilet-projecten van Henk bezocht 
en geïnspecteerd. Binnenkort ontvangt uhet verslag van Henk en Klaaske. Onze samenwerking is meer dan prima. Het 
doel van Henk en Klaaske is om meerdere huizen en toiletten nog te bouwen. 
Hun droom is om een school, kliniek en gemeenschapshuis te bouwen. Met hun volle inzet zijn ze bezig en het ziet er 
naar uit dat zij in 2013 hun doel zullen bereiken. Op dit moment volgen reeds ruim 20 kinderen onderwijs. De locatie 
is een baruka (een buitenzitplaats met afdak) 
 
3.20. 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 om te benoemen. 
 
 
4. Projecten waar we niet meer aan toegekomen zijn 
Controles op de reeds uitgevoerde projecten in de afgelopen jaren 
Maken van elektrische installaties in Orong 
Uitbreiding van waterdistributienetwerk 
Verbetering van de solarpower installatie van de waterpomp  
  
5.  Samenwerking  
Met de burgemeester (de Kapala Desa van 13 dorpen), de heer Taufiq is de samenwerking ook dit jaar goed verlopen. 
In samenwerking met hem hebben we het dubbele toilet in Kekeran gebouwd. Voor ons vertrek naar Nederland 
hebben we een nieuw verlanglijstje van hem ontvangen. Indien het past in ons programma zullen we daar zeker 
rekening mee houden. .  
Dat geldt ook voor Oost-Lombok. Daar hebben we goede contacten gelegd met de overheid 
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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 2012 
 Directie Restaurant de Altena, Oosterhout 
 First8 BV, Nijmegen 
 Hotel Santosa Villas & Resort Senggigi Lombok 
 Natuurbalans, Nijmegen 
 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 
 Jack Vos , solairpower installateur op Lombok 
 Tennisvereniging Berg en Dal 
 Sound in Motion Eindhoven, Daphne Ignacio 
 High Level Eindhoven, Vincent Ignacio 
 Travel Counsellor Yvonne van Deinse-Coster 
 Singapore Airlines 
 Stichting Wilde Ganzen 
 En niet te vergeten de vele tientallen sponsoren 
 
 
7. Samenstelling bestuur Nederland en Lombok 
Het bestuur van de Stichting VLOK in Nederland wordt 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 
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Algemene ondersteuning: 
Leo en Els Peters, Nijmegen, T: 024 377 50 42 
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. 
Ben Crombaghs en Niekje de Lavoir, T: 024 684 27 29 
Henk Schalen en Klaaske van Leussen, T: 040 2860044 
 
Nederlandse projectleden op lokatie in 2012:   

Corry Moerman, Budel, medische en technische ondersteuning  
Harry Peters, Geldrop, algehele leiding en uitvoering technische projecten 
Herm Martens, dermatoloog  
Celine Op den Kamp, medicus, longarts i.o. 
Bert Drentje, Opticien  
Jack Vos,Tilburg/ Senggigi, technische ondersteuning solair power. 
Moniek Toebak 
Annemiek Coppes 
Jolanda van Bergen 
Eline Kooijman 
 
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 februari 2013 naar alle belangstellenden toegezonden.  
In de jaarrekening staan vermeld: 
- Balans 
- Exploitatieoverzicht 
- Kosten per projecteenheid uitgevoerd in 2012 
 
10. Nawoord 

Namens het bestuur en alle projectleden dank ik u 
allen voor alle soorten bijdragen  in het afgelopen 
jaar.  
Maar ook de nieuwe projectleden mijn hartelijke 
dank. Zonder jullie waren we niet zo ver gekomen 
We kunnen daarom terugzien op vele projecten die 
goed zijn afgerond en op projecten die we gaarne in 
2013 willen gaan doen. Daarom  hopen wij wederom 
op uw steun in 2013.  
 
 
 
 
Jolanda van Bergen en Eline Kooijman met in hun 
handen de toekomst van Lombok 
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Links Moniek Toebak en rechts Annemiek Coppes, onze projectleden in mei/juni 
 
 
Met oprechte dank aan u allen. 
 
Harry Peters,  
Voorzitter Stichting VLOK 
 
  
Verdere Informatie over de Stichting V.L.O.K.,  Stichting Vrienden van Lombok Orong Kekeran,  
Lambertushof 24, 5667 SE Geldrop, tel 040 285 44 34.  
Telefoon mobiel: 06-44596144. 
E mail: info@VLOK.org ,  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 
 
Stichting Vrienden van Lombok Orong Kekeran 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? Dit jaar 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. 
 


