Surabaya 25 oktober 2014
Beste mensen,
Als je op lombok druk bezig bent met allerlei projecten, vliegt de tijd voorbij.
Onze planning was om er even tussen uit te knijpen en een korte vakantie te houden
op Java.
We bezoeken Surabaya, Pasuruan (waar de familie van Lineke woont) en Malang.
Daarna weer terug naar ons basiseiland Lombok.
In de afgelopen week zijn we verder gegaan met onze projecten:

Werkzaamheden op Ijobalit:
Na een volle week leren en werken hebben de 18 leerlingen hun VLOK certificaat
ontvangen. De timmerlui en de metselaars zijn begonnen met het bouwen van een
dubbel toilet. De elektriciens hebben op meerdere locaties, onder begeleiding van de
leraar(Guru) in 20 huizen een simpele maar veilige elektrische installatie gemaakt.
In Kantor Dessa
( gemeentehuis) zijn in 3 vertrekken de installaties vervangen. Waarlijk een prima
prestatie van de mannen om in een korte tijd en de in de hitte dit voor elkaar te
krijgen. In de aankomende week komt het dubbel toilet gereed en wordt er nog een
dubbel toilet en 2 drinkwaterinstallaties door de leerlingen gebouwd. Bijna alle

brillen die we nodig hadden, zijn verstrekt aan de mensen. De brillen uit Nederland
gaan we verder uittesten en sorteren op sterkte.
Vlnr: tolk, hoofd van het dorp, 3 leerlingen en organisatie opleidingen.
Verslag van Thijs Janssen(aankomend journalist) op Locatie:
Tijdens de rondleiding door het dorp waait het stof op van de straat bij elke stap
die we zetten. Hoe langer we lopen hoe minder er gezegd wordt, iedereen heeft het
te warm en is te druk om alles in zich op te nemen. De stenen huizen zijn vervangen
door bamboe krotten, de straatstenen door gaten en zand. De kippen lopen me
tegemoet en de palmbomen lachen me vriendelijk toe.
In stilte lopen we van huis naar huis, waar veel teveel mensen in veel te kleine
ruimtes slapen. De stilte is indrukwekkender dan de woorden die we hier en daar
uitbrengen. Het armste gedeelte moet nog komen, maar dat weten we niet.
Het huis, het schuurtje dat we bezoeken is niet menswaardig. Een meter of wat voor
we het land opkomen komt er een onaangename geur op ons af. Meteen denk ik aan
een boerderij, waar de temperatuur zo hoog is dat de geuren versterkt lijken te
worden. Eerst zien we de slaapkamer. Er staat een eenpersoonsbed, waar drie
mensen in slapen onder een klamboe. Je puzzelt in je hoofd meteen hoe dat moet
passen, ik heb er even voor nodig. Voordat ik uitgevogeld heb hoe dat werkt word
ik afgeleid, naast deze drie mensen slapen er nog meer figuren.

Tegenover het bed staan drie koeien, ze eten hun voedsel en kijken nieuwsgierig naar
ons. Even gaat mijn blik terug naar het bed, en dan weer naar de koeien. Deze
mensen slapen in een stal, waar de koeien meer ruimte hebben dan hen. De stal
heeft niet eens vier muren, ze slapen buiten, het enige positieve is dat ze een dak
hebben. De boer verzorgt de beesten en krijgt van de eigenaar een kleine vergoeding.
Geschrokken, verbouwereerd en ontgoocheld verlaten we het huis, of stal. Het
nieuwe 'geadopteerde' dorp van Vlok heeft hulp nodig. Het ene gezin heeft meer
nodig dan het andere, maar deze mensen hebben zulke problemen dat het niet kan
wachten, geen dag. Hoewel een paar foto's en een verhaal nooit kan laten zien hoe
het er precies aan toe gaat, hoop ik dat het duidelijk is dat deze mensen acute hulp
nodig hebben....
Werkzaamheden Teloke:
De Vlok kliniek had geen water meer. De laatste weken heeft de droogte ernstig
toegeslagen waardoor de minder diepe putten droog gingen staan. Ook die van ons.
Na inspectie bleek de opvoerbuis aan de korte kant te zijn en is een man uit het dorp
in de 8 meter diepe put afgedaald en is er een flinke laag modder er uit gehaald.
Na de verlenging van de buis werkt nu alles weer naar behoren.
De tuin bestond uit een grote zandbak, we hebben nu klinkers laten leggen en
planten herplaatst. Het geheel is nu beter toegankelijker geworden.

Werkzaamheden Orong
In de kali/rivier hebben we op meerdere plaatsen dammen aangelegd en ernstige
erosie in de zijwanden hersteld.
De overheid heeft nu een 5 jarenplan opgesteld maar daar kunnen we niet op
wachten. Het is nu gortdroog en daardoor kunnen de werkzaamheden nu
uitgevoerd worden.

Algemene activiteiten
Waar wij in Nederland niet bij stil staan is dat we gewoon foto’s maken, opslaan op
de PC en eventueel af laten drukken. We hebben in de tussentijd enige duizenden

opnames gemaakt in de dorpen maar eigenlijk daar nooit vertoont aan de bevolking.
In Nederland hadden vooraf we een selectie gemaakt van de eerste 10 jaren van
onze Vlok activiteiten, op locatie geprint, aan de mensen laten zien, daarna
gelamineerd en vervolgens uitgedeeld. Het was een compleet onverwacht succes. De
reacties waren overweldigend. Vooral de oudere opnames deden het goed. Een jonge
man vroeg me of wij ook foto’s van zijn overleden vader hadden. Hij had niets van
hem en kon hem ook niet meer herinneren.
We gaan onze uiterste best doen om hem aan een of meerdere foto’s van zijn vader
te geven.
Een paar weken voor ons vertrek naar Lombok hebben contact gehad met Thijs
Janssen. Thijs is een aankomend journalist van 24 jaar, hij ging het verre Oosten
verkennen en ons bezoeken op Lombok
De afspraak werd gemaakt dat we elkaar begin oktober zouden ontmoeten. Dat
allemaal gelukt en uiteraard hebben we Thijs direct aan het werk gezet met het
ondersteunen van onze projecten.
Zonder medelijden hebben we Thijs in het diepe gegooid en alles laten zien wat er
nog verbeterd kan en moet worden. Voor Thijs was het vooral een diepe ervaring
om het echte leven hier te zien. Thijs werd door zijn positieve opstelling direct door
de bevolking geaccepteerd. Aan een groep kinderen geeft hij Engelse les zonder dat
hij zelf het Bahasa Indonesia beheerst.
Van zijn kwaliteiten als aankomend journalist maken we ook dankbaar gebruik.
We zijn blij met hem en uiteraard is hij nu ook een van onze projectleiders
geworden.
Dat was het voor even.
Wil je een gezin een menswaardiger onderkomen geven in Ijobalit dan gaarne je
bijdrage storten op RABO rekening van VLOK”: NL90 RABO 0167882058. Met
vermelding: hulp boeren gezin
Met vriendelijke groet,
Harry, Lineke en Thijs

