Jakarta 14 november 2014
Eindverslag uit Lombok
Beste mensen,
Wederom zijn de 6 weken verblijf op Lombok en Java voorbij gevlogen en zijn we
reeds onderweg naar Nederland inclusief een lange tussenstop in
Jakarta. Zaterdag 15 november hopen we weer op Nederlandse bodem te staan.
Gaarne wil ik in het kort een overzicht geven van de projecten die we op Oost en
West Lombok hebben uitgevoerd
Ijobalit (oost kust):
Onze oproep, in de vorige brief, voor extra financiële ondersteuning voor een arm
gezin,is met een goed resultaat geëindigd. In totaal hebben we € 1225 ontvangen.
Waarvoor onze hartelijke dank. Voor ruim 1300 kunnen we een vrijstaande
eenvoudige woning, op een afstand van 10 meter van de stal, gaan maken.
Uiteraard komt de uitvoering in de handen van onze vers opgeleide studenten te
liggen. Half november is met de bouw begonnen.
De aanleg van 2 watertanks en het bouwen van 2 dubbele toiletten wordt voor de
15e afgerond. Op hun verlanglijst van 2015 staat het vervangen van hun medische
post. Het gebouw is nauwelijks bewoonbaar en dagelijks komen daar vele zwangere
vrouwen voor onderzoek en om daar te bevallen.
Van een deel van de bevolking zijn de ogen getest en brillen verstrekt.

Volgend jaar

gaan we verder met testen en het verstrekken van Nederlandse brillen. Dat doen
we met ondersteuning van Rheni onze pas opgeleide opticien en nieuw projectlid
van onze stichting Vlok. We zijn blij met haar en zij met ons. Mogelijk gaan we voor
haar in de kliniek in Teloke een opticien toko beginnen.
Orong:
Daar hebben we meerdere dammen gemaakt in de rivier(kali) om de erosie te
verminderen, het grondwaterpeil te verbeteren en poelen te creëren voor de
mensen om te baden en de kleding te wassen. De eerste flinke moesson buien zijn

reeds gevallen dus we waren erg nieuwsgierig hoe het zou verlopen. Het eerste
resultaat is meer dan prima. Flinke poelen zijn ontstaan met daarin tientallen
kikkers die in de avonduren een rot herrie maken. Meerdere bewoners zien er al de
voordelen in en willen zelf nog meer dammen gaan bouwen. Met de organisatie
“watermanagement van Lombok”hebben we met de directeur om tafel gezeten en
zij gaat medio november met haar team naar onze dorpen toe om te bezien wat zij
voor ons kan betekenen. Ze is sterk geïnteresseerd in het rapport van de Twentse
studenten aangaande onze kali. Uiteraard krijgt zij een exemplaar van ons.
In Orong hebben we wederom te maken met schrijnende gevallen. Daar waar we
kunnen bieden we een helpende hand in de verbetering van hun omstandigheden.
Met name een jonge moeder met 5 kinderen . Net voor de geboorte van haar 5e
kindje (eind oktober 2014) is de vader er van door gegaan. De moeder is, zonder
verdere bijstand, mbv de “vroedvrouw” bevallen.
Haar inkomen bestaat nu uit de geldelijke ondersteuning die Vlok reeds gaf voor
haar 2 kinderen om naar school te kunnen gaan. Inmiddels is een kind van haar
naar de basis school gegaan zodat we ook dit kind ondersteunen. We gaan op zoek
naar sponsoren om juist dit gezin gedurende het aankomend jaar te helpen. Met
€40 per maand kunnen we al veel doen.

De kleuterschool is ook weer onder handen genomen, er zijn diverse kleine
reparaties uitgevoerd en is het meubilair van de kinderen uitgebreid. De schommels
waren op de draad versleten en ze zijn nu door een geheel nieuwe stalen schommel
vervangen.

Bij de schommels, Esni is een van onze projectleiders in Orong
De moestuin ligt er verlaten bij, de oorzaak is de droogte van de laatste maanden.
Over een paar dagen gaan de dames weer aan de gang. Het regent nu bijna iedere
dag.
Kekeran:
Hier hebben we 2 enkelvoudige toiletten gebouwd en zijn de 14e november
begonnen met de bouw van een kleine woning voor een moeder met volwassen
dochter. Ze wonen nu in iets wat onmenselijk is.

Teloke

Hier hebben we meegeholpen met het schonen van de Kali. Over vele honderden
meters was deze vervuild met rommel maar vooral met plastic. Iedereen die mee
hielp kreeg 2 kg rijst van ons. In de hoofdstraat was een open riool, deze is nu met
zelfgemaakte betonplaten afgedekt. Het afval in het riool is verzameld en afgevoerd
naar de vuilnisstort in de hoofdstad Mataram. Eindelijk begint het nu goed door te
dringen dat het weggooien van plastic absoluut niet meer kan. Nu nog de overheid
overtuigen van de noodzaak.

Onze kliniek is uitgebreid met vele mooie planten en zijn alle noodzakelijke
reparaties aan daken, kranen en afvoeren uitgevoerd. Yani, een van onze trouwste
lokale projectleden vond de planten zo mooi dat hij zonder onze toestemming een
20tal planten kocht. Het kostenplaatje, zonder bon, was 900.000 Rupia (60Euro)
en dat was niet de bedoeling. We hebben een compromis gesloten.
2 oude mensen hebben een beter onderkomen gekregen inclusief een verbeterd
toilet.
Medische ondersteuning
Lineke heeft alle EHBO boxen gecontroleerd en aangevuld. Meerdere oudere mensen
zijn bezocht en voorzien van medicijnen en doorgestuurd naar ziekenhuizen. Vooral
het overwinnen van hun angst om toch naar een dokter te gaan is een steeds
terugkerend gevecht.

Bike shop/ reparatiewerkplaats in Orong
Een paar jaar gelden waren we in Kekeran begonnen met de inrichting van een
reparatiewerkplaats voor fietsen en brommers. Helaas kregen de heren onderlinge
ruzie waardoor wij genoodzaakt waren om alle spullen weg te halen en op te slaan.
Nu zijn we voorzichtig in Orong begonnen met een afgeslankte werkplaats. De
behoefte is daar groot om simpele reparaties uit te voeren. Voor een lekke band
moesten ze een paar kilometer lopen en dat is nu verleden tijd. Volgend jaar
zien hoe het gaat.

Naaischool
Zowel in Orong als in Teloke is de naaischool een goed lopend project. De dames zijn
bijzonder actief en worden 3 middagen in de week bijgestaan door een lerares. Ook
van Lineke en mij zijn maten genomen en hebben we een mooie bloes van de
“leerlingen”ontvangen. Ze zijn nu begonnen met het maken van kleding voor de
armste mensen van de dorpen. Het dorpshoofd heeft bepaald wie als eerste in
aanmerking komt voor de nieuwe kleren. Het is nu al een succes, het mes snijdt aan
meerdere kanten en de vraag naar meer is hoog.

Het naaikransje op de voorgrond Novi onze projectleidster

Wijkverpleging:
We zijn bezig om van onze kliniek wijkverpleging te realiseren. Helaas zijn op dit
punt de regels van de overheid scherp en gebonden aan vele regels. Ons gebouwtje
voldoet niet aan de richtlijnen. Een andere optie is dat een huisarts zich vestigt.
Hij mag wel zijn praktijk vanuit de Vlok kliniek uitoefenen maar alleen met
toestemming van alle lagen van de overheid op Lombok.
We hebben sinds kort een dokter op Oost Lombok gevonden die naar West Lombok
wil komen.
Het is een jonge dokter en wil gaarne samenwerken met de artsen in Nederland.
Ondersteuning opleidingen:
Al een paar jaar ondersteunen we kansarme schoolkinderen die zonder onze steun
niet of nauwelijks naar school zouden gaan. Controle of alles goed verloopt is een
noodzaak. Twee maal per jaar controleren we de gezinssituatie en rapporteren aan
onze sponsor Ook dit najaar is dit uitgevoerd. Daarbij kregen we ondersteuning van
Thijs Janssen, de aankomend journalist(zie brief 2)
Resume:
We hebben dit jaar wederom in goede harmonie met de bevolking vele projecten
kunnen realiseren. Om alles te beschrijven wat we aan ondersteuning en
ontwikkeling hebben gedaan, kunnen we vele pagina´s vullen.
Lineke en ik gaan met een goed gevoel terug naar Nederland wetend dat we
wederom veel hebben bereikt maar er nog steeds bittere armoede is op dit
zonovergoten eiland dat ver weg ligt van ons kikkerland.

We willen velen van u danken voor de positieve reacties en hopelijk kunnen we
wederom in 2015 naar Lombok voor het verbeteren van de levensomstandigheden
daar. Daarbij is uw steun vanuit Nederland onontbeerlijk.
Liefs en groeten,
Harry en Lineke Peters

