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1. Voorwoord. 
   

Geachte lezers  
 
Stichting Vlok heeft het afgelopen jaar op Lombok weer diverse projecten afgerond en opgestart. De 
keuze om alle projecten te koppelen aan de vier centrale doelstellingen onderwijs, economie, 
gezondheidszorg en werkgelegenheid heeft ons zeer geholpen. 
 
Met behulp van deze vier centrale doelstellingen hebben we een brede analyse kunnen maken van 
alle projecten in de dorpen Teloke, Kekeran en Orong. Deze analyse heeft ons niet alleen geholpen 
om prioriteiten te stellen, maar ook om helder te krijgen op welk moment wij ondersteuning moeten 
afronden, omdat elders grotere vraagstukken liggen. Dit heeft ertoe geleid dat wij in Ijobalit nieuwe 
projecten willen opstarten. 
 
In het afgelopen jaar hebben wij ook naar de samenstelling van het bestuur gekeken. Wij hebben 
besloten om het aantal bestuursleden uit te breiden. Deze nieuwe leden hebben een specifiek 
aandachtsgebied. Zij zijn de projectleiders die ieder jaar Lombok bezoeken en de projecten evalueren. 
Verder stellen zij de adviezen op om nieuwe projecten op te starten. Het bestuur bestaat nu uit een 
voorzitter, een secretaris en een penningmeester en drie leden die tevens als projectleider 
functioneren. Op deze manier kunnen wij zowel in het voor- als in het najaar Lombok bezoeken. De 
nieuwe bestuursleden zijn Antoinet de Groot en Wil Janssen. 
 
Wij onze Website verbeterd en onze penningmeester heeft de financiële rapportage directer 
gekoppeld aan de projecten.  
Verder heeft onze voorzitter dit jaar in oktober twee weken een bezoek gebracht aan lombok om 
overleg te voeren met diverse lokale partijen. 
 
Op de volgende pagina's vindt u een uitgebreide rapportage van alle activiteiten die wij op Lombok 
ondernomen hebben. 
Rest mij nog om alle personen en partijen die het ons mogelijk hebben gemaakt om dit alles mogelijk 
te maken weer van harte bedanken voor hun bijdrage.  
Wij wensen u een goed en gezond 2016. 
 
   

Dick  Herfst   

Voorzitter  bestuur  stichting  Vlok.  
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2. Missie en Visie 
   

Wie  zijn  we?   

Stichting  Vlok  is  een  door  Harry  Peters  in  2002  opgerichte    kleine,  slagvaardige  en  

pragmatische  Nederlandse  organisatie.  VLOK  ondersteunt  enkele  lokale  dorpsgemeenschappen  

in  Lombok  in  hun  zelfredzaamheid.  Hiertoe  richt  Vlok  zich  op  lokale  economische  

ontwikkelingsprojecten.  Vooralsnog  wordt  ook  veel  aandacht  gegeven  aan  rand voorwaardelijke  

zaken  als  gezondheidzorg,  infrastructuur  en  uiteraard  onderwijs.   

Economische  zelfredzaamheid   

Vlok  wil  economische  zelfredzaamheid  versterken  door    haalbaarheidsstudies  en  door  

gefaciliteerde  activiteiten  als  het  beschikbaar  stellen  van  gereedschappen,  land-  en  

tuinbouwmateriaal,  et cetera.   

Gezondheidszorg   

Door  de  inzet  van  eenvoudige  en  kosteneffectieve  bijdragen  in  de  gezondheidszorg  kan  goede  

progressie  gemaakt  worden  in  gezondheid  en  geluk.  Vlok  denkt  hierbij  aan  eenvoudige  

gebitscontroles  en  oogtesten  met  kleine  ingrepen  (brillen).  Ook  worden  in  dit  kader  

mogelijkheden  voor  wijkverpleging  onderzocht.   

Onderwijs   

Voor  volwassenen  ondersteunt  Vlok  vooral  praktijkgericht  vakonderwijs  zoals  opleidingen  voor  

bouwvakker  en  elektricien,  maar  ook  naai  en  computercursussen.  Daarnaast  ondersteunt  Vlok  

financieel  de  basisscholing  voor  de  allerarmste  kinderen.  Om  beter  toegerust  te  zijn  op  het  

toerisme,  worden  ook  cursussen  in  de  Engelse  taal  georganiseerd.   

Huisvesting  &  infrastructuur   

Om  uiteindelijk  effectief  en  gezond  te  kunnen  werken  is  goede  huisvesting  en  infrastructuur  

nodig.  Vlok  ondersteunt  in  dit  kader  bijvoorbeeld  de  bouw  van  toiletten,  (duurzame)  

elektriciteitsvoorzieningen,  drinkwatervoorzieningen  en  schoolgebouwen.     

Persoonlijk  betrokken   

Vlok  heeft  persoonlijke  betrokkenheid  van  vrijwilligers  en  donoren  hoog  in  het  vaandel  staan.  

Regelmatig/jaarlijkse aanwezigheid van onze Nederlandse projectleiders op Lombok en  direct 

contact  met  de  mensen  op  Lombok vergroot de betrokkenheid.  

Frequente  communicatie  naar onze sponsoren over  de  voortgang van de projecten moet  deze  

betrokkenheid  versterken.     

Eigen  verantwoordelijkheid   

Om  de  continuïteit  van  de  projecten  op  langere  termijn  te  waarborgen,  stuurt  Vlok  sterk  op  

eigen  verantwoordelijkheid,    motivatie  en  een  eigen  bijdrage  aan  de  projecten  van  de  lokale  
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bevolking.  Alle  projecten  van  Vlok  worden  dan  ook geïnitieerd  vanuit  de  lokale  bevolking  en  

zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking  met  lokale  organisaties  en  overheden. 

Anti-strijkstok   

Organisatiekosten  zoals  vliegtickets,  hotelovernachtingen  en  dergelijke  worden  gedragen  door  

de  vrijwilligers  zelf.  Dit  betekent  dat    aan  Vlok  gedoneerde  bedragen  vrijwel  volledig  worden  

besteed  aan  de  projecten  in  Lombok.   

Transparantie   

Vlok  streeft  naar  een  zo  groot  mogelijke  transparantie.  Begrotingen,  inkomsten  en  gemaakte  

kosten  en  resultaten  van  de  projecten  worden    voor  iedereen  goed  en  overzichtelijk  

toegankelijk  gemaakt.   

Samenwerking  (kennis)instituten   

Vlok  werkt  samen  met  Nederlandse  (kennis)instituten  om  opgedane  technische  en  

organisatorische  expertise  en  ervaring  in  te  zetten  voor  de  projecten  op  Lombok.   
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3.  Projecten  2015   

Ook dit jaar hebben we een aantal projecten kunnen realiseren op Oost en West Lombok. Samen met 

de lokale projectleiders hebben we snel en efficiënt  kunnen werken.  

De lokale projectleiders zorgen voor de kostencalculaties vooraf, de logistiek en de benodigde 

werklui, zij kennen immers de beste vaklui en weten waar de benodigde materialen kunnen worden 

aangeschaft. Hierdoor is de kwaliteit van de werkzaamheden en  het gebruikte materiaal 

gewaarborgd. 

Een selectie uit de gerealiseerde projecten.   
   

 Cursussen Oost Lombok  

In juni zijn de cursussen Engels voor beginners en PC-gebruik opgestart, beide cursussen zijn succesvol 

verlopen. De Engelse lessen worden in november voortgezet zodat de leerlingen zich nog verder 

kunnen ontwikkelen. Uit de groep bouwvakkers die we hebben opgeleid hebben zich zes mannen 

ingeschreven voor de cursus Engels, deze groep zal vanaf begin november Engelse les gaan krijgen. 

 
De PC cursus is afgerond, de leerlingen kunnen nog altijd ondersteuning krijgen van de cursusleider. 

Er is een tekort aan PC´s en laptops om nog meer leerlingen op te gaan leiden. We proberen om aan 

meer (gebruikte) laptops te komen om de opleiding uit te breiden. 

De naaicursussen zijn prima verlopen, in november waren de cursussen nog steeds bezig en waren er 

steeds vrouwen actief met het herstellen of naaien van kleding. Eventueel een naaimachine van West 

naar Oost Lombok verplaatsen.  

 

In oktober zijn er 25 werkloze mannen opgeleid tot bouwvakker. (elektricien, metselaar of 

timmerman). 

Ze zijn allen geslaagd en hebben een certificaat ontvangen. De cursisten hebben de kleuterschool 

gerenoveerd en een dubbel toilet gebouwd. Het ministerie van onderwijs heeft een afvaardiging 

gestuurd om de opleiding te beoordelen. De certificaten worden nu ook erkend door het ministerie 
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en zijn nu ook ondertekend door de gecommitteerde uit Jakarta. De geslaagden uit 2014 hebben een 

nieuw certificaat gekregen dat ook door de gecommitteerde is ondertekend.    

 

 

Diverse bouwwerkzaamheden Oost Lombok. 

In juni zijn er twee nieuwe huizen gebouwd voor twee gezinnen die nauwelijks onderdak hadden. De 

huizen zijn afwijkend van wat we tot nu toe hebben gebouwd. Ze hebben een praktische indeling en 

zijn iets hoger dan de tot nu toe gebouwde huizen. Hierdoor zijn de temperaturen binnen lager dan in 

andere huizen en dat geeft extra comfort voor de bewoners.  

De kleuterschool was aan renovatie toe, de lokalen zijn nu voorzien van plafonds en het bestaande 

toilet is gerenoveerd. Ook hebben we een extra toilet gebouwd. Op het speelterrein hebben we een 

muur gebouwd om te voorkomen dat de kinderen in de rivier kunnen vallen. Alle speeltoestellen zijn 

daar waar nodig opnieuw gelast en van nieuwe verf voorzien. Verder zijn er diverse kleinere 

herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Of er nog een lokaal moet worden aangebouwd is afhankelijk van 

de informatie die we in november van de Kampala Dessa ontvangen. 

 
 

In het dorp is een dubbel toilet gebouwd en een gebedsruimte van elektriciteit voorzien. 

De renovatie van de school en de nieuwbouw van de toiletten is door de bouwvakcursisten 

uitgevoerd als praktijkopdracht. Er is stevig doorgewerkt om alles op tijd klaar te hebben. 

De elektriciens die in 2014 zijn opgeleid hebben een aanvullende cursus van twee dagen gehad op het 

gebied van moeilijker schakelingen, technische tekeningen en calculaties. Dit in combinatie met 

praktische uitvoering van het geleerde.  
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Uitreiking Certificaat 

 

Medisch Oost Lombok. 

Rheni heeft twee dagen in Ijobalit oogmetingen verricht. Daar waar nodig zijn er brillen verstrekt. 

Er zijn diverse gesprekken gevoerd over de noodzaak van een multifunctioneel medisch centrum in 

Ijobalit. 

 

Diversen Oost Lombok. 

Voor de allerarmsten is tweedehands kleding aangeschaft en uitgedeeld. 

 

Opleidingen West Lombok. 

In Orong is begin dit jaar een vervolgopleiding op de naaicursus gegeven. Deze is goed verlopen maar 

gedurende het jaar is de belangstelling voor het naaiatelier teruggelopen. 

In de afgelopen jaren hebben we de opleiding van Jey financieel ondersteund, als tegenprestatie  is hij 

gestart met een cursus Engels voor beginners in Teloke. Hij kan hier gebruik maken van de klaslokalen 

van de school.  

 

Diverse bouwwerkzaamheden West Lombok. 

In Orong  is een nieuwe kleuterschool gebouwd. De school ligt op een helling en is werkelijk een geslaagd 

project. Bij de school hebben we een ruime en veilige speelplaats waarop we schommels en drie 

evenwichtsbalken geplaatst. Het naastgelegen gebouw gebruiken we als kantoorruimte en als klein 
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klaslokaaltje.  De kinderen hebben met veel enthousiasme bezit genomen van de school en de 

speelplaats. 

Ook hebben we waterkeringen aangelegd om erosie rondom de school te voorkomen. 

 
 

 

Meerdere renovaties uitgevoerd zoals het herstellen van huizen, toiletten en waterputten. Deze 

waren in zeer slechte staat. 

.  
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Financiële ondersteuning. 

Een groep arme ouderen krijgt maandelijks financiële ondersteuning  of ondersteuning in de vorm 

van goederen.  

Er worden 80 kinderen financieel ondersteund om naar school te kunnen gaan. In mei en oktober 

hebben we alle gezinnen bezocht om te zien of de steun nog wel nodig is. Van alle kinderen hebben 

we een rapport opgemaakt.  

We hebben een controle uitgevoerd op de financiële verslaglegging van de inkomende en uitgaande 

schoolgelden en de uitkeringen die aan de ouderen zijn gedaan. Tevens via een steekproef 

gecontroleerd of de gezinnen wel de juiste bijdrage krijgen. Hierbij zijn geen onjuistheden vastgesteld.  

 

 

Medische verzorging en opleidingen West Lombok. 

Nofi begeleidt maandelijks de chronisch zieken naar de arts of het ziekenhuis. Ook gaat ze eens per 

week naar de apotheek om de benodigde medicijnen te halen. In speciale gevallen neemt ze contact 

op met Nederland of we de mogelijkheid hebben om medische kosten te vergoeden. 

We zijn er nog niet in geslaagd om een verpleegster en arts voor de dorpen beschikbaar te hebben. 

De vergoeding die een lokale arts vraagt is te hoog. We proberen nu Maizar, een arts uit Oost Lombok 

naar West Lombok te halen. Hiervoor is nog geen toestemming van de overheid. Het is wel mogelijk 

om een ruil met een arts uit West Lombok te doen. We zijn aan het onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn. 

Ook in Orong heeft Rheni oogmetingen verricht, de belangstelling hier was gering. 

 

Diversen West Lombok. 

Voor de allerarmsten zijn rijst en sarongs en twee bedden gekocht. 

Wat de gereedschappen betreft, we hebben afgesproken dat het beheer beter moet.  

Er wordt teveel “kwijt”geleend en uitgeleende gereedschappen komen soms zelfs niet terug. 

Er wordt nu een borg gevraagd bij het uitlenen. Ook gaan we een kleine vergoeding vragen zodat we 

de gereedschappen daar waar nodig kunnen vervangen. 

Er zijn weer vierdaagse jubileum armbandjes en kokosnootsleutelhangers gemaakt, Deze zullen bij de 

Nijmeegse vierdaagse te koop worden aangeboden.  
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Lijst gerealiseerde projecten 2015  

 
 

West Lombok: 

Toiletten in Kekeran  

Toiletten in Teloke  

Onderhoud scholen Orong 

Bouw Kleuterschhool in Orong  

Renovaties huizen  Orong  

Renovaties  Kekeran Teloke 

Schoolkinderen ondersteuning, Teloke, Orong, Kekeran 

Medische ondersteuning+opl, Teloke, Orong Kekeran 

Cursus Engels Teloke 

Aanschaf  gereedschappen Teloke 

Vierdaagse bandjes Teloke 

Uitbreiding toerisme  West Lombok 

Drinkwater voorzieningen, Orong 

Ondersteuning arme bejaarden Orong, Kekeran, Teloke 

Speeltoestellen  school Orong  

Renovatie kliniek Teloke West  

 

 

Oost Lombok: 

Naaicursussen Ijobalit 

Opleiden tot bouwvakker Ijobalit 

Leerproject bouw toilet Ijobalit  

Opleiding Engels Ijobalit  

Computer cursus Ijobalit  

Extra opl. Elektro installaties Ijobalit  

Woonhuizen Ijobalit 

Naaimachines Ijobalit 

Herstel Kleuterschool Ijobalit  

2e hands kleding, Ijobalit  
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4.  Samenwerking  op  locatie   
 

De samenwerking met de lokale bestuurders is goed. 

De burgemeester van West Lombok is een zeer druk bezet man die we pas na enkele weken te 

spreken konden krijgen. De plannen die hij voor de nabije toekomst voor de dorpen heeft lopen 

parallel met  de plannen die Vlok heeft voor de komende jaren. 

   

De  bestuurders  van  IJobalit zijn zeer enthousiast en hebben een vijfjarenplan opgesteld van wat zij 

willen bereiken.     

     

Verder  werken  we  nauw  samen  met:   

 

Persoonlijke/algemene  contacten  in  alle  lagen  van  overheid. 
Regioziekenhuizen,  specialisten  en  dorpsdokters   

CV.  REFI  Nurhuda  Konsultan,  Mataram,  architect  en  uitvoerder 

bouwwerkzaamheden   

VLOK-projectteam  op  locatie (Lokale en Nederlandse projectleden)  

Universiteit  Islam  AL  AZHAR 

De  dorpsbewoners  van  Orong,  Teloke,  Kekeran en  Ijobalit     
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5.  Informatie  voor  alle  sponsoren  en  belangstellenden.     
Ook dit jaar hebben we tijdens ons verblijf (oktober/november) op Lombok weer verslagen gemaakt 

over de voortgang van de projecten. U kunt deze per mail toegestuurd krijgen.  
   

   

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.   
   

 

6.  Overzicht  van  allen  die  ons  een  warm  hart  toedragen    in  2015  
   

Directie  Restaurant  de  Altena,  

Oosterhout   First8  BV,  Nijmegen   

Stichting  Damiano,  Vught  

Stichting BenVeh, Vught  

Stichting  de  Ziekenfonds  Bode,  

Amersfoort  Stichting  Wees  een  Kans  x  

Stichting  Samen  Verder,  Eindhoven  

Stichting  Gered  gereedschap   

Stichting  Healty  Isles,  Herm  Martens  en  Celine  op  den  

Kamp   

Jack  Vos,  solairpower  installateur  op  Lombok  x 

Tennisvereniging  Berg  en  Dal   

 Garuda  Airlines  Indonesië   

Singapore Airlines 

Stichting  Wilde  Ganzen.   

Post  NL  en  vele  Vierdaagse  lopers   
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7.  Bestuur  en  projectleden   
   

Samenstelling  bestuur:  
   

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

   

Voorzitter              Dick  Herfst,  Grave,  Telefoon:  024  3017900   

Secretaris                Frans  van  Schijndel,  Groesbeek,  Telefoon:  024  6844377   

Penningmeester              Robert  Vastenhout,  Telefoon:  024  322  36  76   

Bestuurslid                 Harry  Peters  ,  Geldrop,  Telefoon:  040  285  44  34   
Bestuurslid            Antoinette de Groot-Sanders, Molenbeek 06 244 82 631 

Bestuurslid            Wil Janssen, ‘s-Hertogenbosch, Telefoon 073 6420381 

   

Projectleden  op  locatie     

Projectmanager  West  Lombok:    Nurul  Nunung,  +62  (0)81  803678056  en  Abdul  Azis:  +62  (0)87  

865143  745   
   

Algemene  ondersteuning  in  Nederland  

 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.   

Gertie  van  Hoof,  projectleider  medische  ondersteuning   

 Tonny Daniëls, Heerlen.  

Els Blessink, Berg en Dal 

Gerard van Loon, Geldrop 
   

Nederlandse  projectleden  op  locatie  in  2015 
   

Harry  Peters,                                 algehele  leiding  en  uitvoering  technische  projecten   

Lineke  Peters  Karthaus,             medische  en  algemene  ondersteuning   

Antoinette de Groot-Sanders,    projectleidster algemeen 

Wil Janssen,                                   projectleider algemeen 

Gertie  van  Hoof,                         medische  projecten  en  algemene  leiding  medische  ondersteuning   
   

   

   
Li 

 

 

nOverz icht gerealiseerde e       

 

 



  

Jaarverslag    Stichting    VLOK    

    2015    

 Pagina    14  

  

  



  

Jaarverslag    Stichting    VLOK    

    2015    

 Pagina    15  

  

    



  

Jaarverslag    Stichting    VLOK    

    2015    

 Pagina    16  

  

 

Verdere informatie over de Stichting V.L.O.K. kunt u vinden op onze website www.stchtingvlok.nl 

 

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

Vrienden   van  Lombok).  

 

 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   

   
   
  


