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Voorwoord   

 Beste vrienden van Lombok, geachte lezers, 

 
Het jaar 2016 is voor onze stichting een succesvol jaar geweest. Diverse instanties en personen 
hebben ons weer financieel gesteund, waardoor wij allerlei activiteiten hebben opgestart en 
bestaande initiatieven kunnen continueren.  
 
Wij hebben de bewoners van de dorpen Orong , Kekeran en Teloke op West Lombok en Ijobalit op 
Oost Lombok op diverse terreinen kunnen helpen. Niet alleen individueel door huisvesting en 
scholing, maar ook door het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen. 
 
Ook dit jaar zijn onze projectleiders in het voor- en in het najaar naar Lombok gegaan om de 
voortgang van de lopende projecten te controleren en af te ronden. Verder hebben zij nieuwe 
projecten opgestart en informatie verzameld voor mogelijke initiatieven in 2017. 
 
In dit verslag gaan wij nader op de diverse initiatieven in. Tevens vindt u een gedetailleerde 
verantwoording van de besteding van de aan ons toevertrouwde financiële middelen. 
 
Wij willen alle medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen bedanken voor hun inzet en wij wensen u 
veel leesplezier. 
 
Namens het bestuur van de vrienden van Lombok 
 
Dick Herfst, voorzitter 

 

1.Missie  en  visie  
Uitgebreidere informatie over deze items  kunt u vinden op onze website www.stichtingvlok.nl 

Dat  zijn:  

Wie zijn wij als organisatie en wat zijn onze doelgroepen?  

Economische zelfredzaamheid, zoals vakgerichte opleidingen, leveren van materialen en 

gereedschappen. 

Gezondheidszorg, hulpverlening aan zieken, oogmetingen en verstrekken van medicijnen en 
hulpmiddelen. 
Onderwijs-ondersteuning : onder onderwijs verstaan we de ondersteuning van zowel volwassenen 
als van kinderen vanaf de kleuterschool. 
Huisvesting & infrastructuur: de bouw van toiletten, huizen, scholen, elektrische installaties, 

drinkwatervoorzieningen en reconstructies in de breedste zin waarvan de noodzaak aanwezig is. 

Persoonlijke  betrokkenheid: jaarlijks gaan meerdere projectleden naar Lombok en rapporteren de 
voortgang aan het VLOK-bestuur en de sponsoren. 
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  bevolking.  
Alle  projecten  van  Vlok  worden  dan  ook geïnitieerd  vanuit de lokale  bevolking en zoveel mogelijk 
uitgevoerd in samenwerking met lokale organisaties en overheden. 
Inkomsten - uitgaven  

http://www.stichtingvlok.nl/
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Alle gedoneerde bedragen komen volledig ten goede aan de projecten in Lombok.   
Transparantie : we streven naar optimale transparantie van zowel begrotingen, inkomsten  en  
gemaakte  kosten en resultaten van de projecten. Vlok voldoet volledig aan de ANBI-normen. 
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.   

 

2.Projecten  2016 

Ook dit jaar hebben we een 40-tal projecten en tientallen kleine klussen ( herstel van daken deuren,  

elektriciteit etc.) kunnen realiseren zowel op Oost-  als op West Lombok. Samen met de lokale 

projectleiders, vakmensen en onze technische leerlingen hebben we snel en efficiënt  kunnen werken.  

 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. In oktober zijn er 3 laptops en een printer bijgekomen en wordt de opleiding in november 

hervat in het gemeentehuis. 

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.    

Van plastic afvalbekertjes kunnen tasjes gemaakt worden. De eerste berichten bij de vrouwen in het 

dorp waren positief.  Volgend jaar gaan we verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. 

 

Metaal constructie opleiding in Ijobalit 

 

In oktober zijn 6 werkloze mannen  

gedurende 2 weken opgeleid tot 

constructeur/lasser. Drie mannen uit 

Ijobalit en drie uit Orong en Teloke. 

Ze zijn allen geslaagd en hebben een Vlok- 

certificaat ontvangen. De cursisten hebben 

voor de nieuwbouw kliniek in Ijobalit twee 

stalen roldeuren gemaakt en voor binnenin 

het gebouw 21 traliewerken voor de ramen.  

Om te kunnen functioneren hebben de 2 

ploegen een complete set gereedschappen 

ontvangen inclusief een generator van 6000 

watt, gasflessen, lastrafo’s etc.  

  

Leerlingen aan de slag onder toeziend oog van instructeurs 

 



  

Jaarverslag    Stichting    VLOK    

    2016    

 Pagina    3  

  

Extra opleidingen elektrotechniek 

De elektriciens die in 2014/15 zijn opgeleid hebben een aanvullende cursus van 3 dagen gehad op het 

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

praktische uitvoering van het geleerde. Alle leerlingen hebben nu een complete set gereedschappen 

zodat ze volledig zelfstandig kunnen werken.  

Diverse bouwwerkzaamheden Oost Lombok 

De topper van alles is natuurlijk de bouw van de kliniek in Ijobalit. Dankzij meerdere grote 

sponsorbedragen waren we in  staat om een prachtig gebouw neer te zetten. Op 28 oktober is het 

nieuwe gebouw officieel overgedragen aan de overheid.  Ongeveer 200 mensen kwamen kijken, mee-

eten en drinken.  

De aftrap/ toespraak werd gedaan door Harry. Hij benadrukte de noodzaak van een goede 

samenwerking en afstemming op alle niveaus.   De Bupati van Oost Lombok hield een toespraak over 

de goede samenwerking die wij met hen 

hebben en bedankte ons meerdere 

malen. Bij een temperatuur van 35 graden 

werd het lint doorgeknipt en was het 

gebouw voor geopend verklaard. De 

spullen voor bevallingen waren reeds 

geplaatst en de vroedvrouw was 

aanwezig. 

 

 

De Bupati ondertekent met gouden pen 

de plaquette.      

 

 

Medisch Oost Lombok 

Rheni  en Antoinette hebben op 1 dag  in Ijobalit 32 oogmetingen verricht. Daar waar nodig zijn er 

brillen verstrekt of hersteld.  Volgend jaar weer en we maken dan natuurlijk gebruik van de ruimten in 

de nieuwe  kliniek. 

 

Diversen Oost Lombok 

Voor de allerarmsten is in mei/juni tweedehands kleding aangeschaft en uitgedeeld. 
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Voortgang het dorpje  Pemongkong, Oost 

Lombok, een half uur rijden van Ijobalit. 

Dorpsgegevens: 22 inwoners, 5 houten 
woningen, 1 stenen winkeltje en 1 stenen 
woning in aanbouw. 
Er  is geen waterbron aanwezig. In 2018 
wordt de waterleiding van de overheid 
doorgetrokken naar het dorpje. 
Voor 2017 vragen ze sponsoring voor een 

opslagtank van 5000 liter en een betere 

opvang van regenwater. 

Electro: Langs het dorp loopt een  
hoogspanningskabel waarop afgetakt kan 
worden. De kosten: 5 miljoen/€350 voor 
een Pulsar-meter.   

 

Huidige drinkwateropslag:  onder een plastic doek 

  

 

Nieuwbouw woonhuizen Ijobalit 

In juni zijn er 2 nieuwe 

huizen gebouwd voor 2 

gezinnen die nauwelijks 

onderdak hadden. De 

huizen hebben een 

praktische indeling en zijn 

iets hoger dan de tot nu 

toe gebouwde huizen. 

Hierdoor zijn de 

temperaturen binnen in 

de woningen lager dan in 

andere huizen.  

    
De eerste steen werd 
gelegd door Antoinette 

 

 

De huizen zijn in oktober 

verder afgesmeerd, geschilderd en door de door ons opgeleide elektriciens voorzien van goede 

elektriciteit-installaties. Het geheel ziet er verzorgd uit en de mensen zijn blij. 

Een bestaand huis is voorzien van ramen en glas.  Op de plaats van de kozijnen waren bamboe matten 

gespijkerd, binnen in het huis was het daardoor 24 uur donker.  
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Van een ander huis van een alleenstaande vrouw met 5 opgroeiende kinderen, waren  de houten 

spanten opgevreten door een soort boktor, het dak was doorgezakt, lekte en het was gevaarlijk  voor 

de bewoners.   

We hebben alles wat vervangen moest worden vervangen,  de muren verhoogd en de woning van een 

goede elektriciteit voorzien.  

Doorbraak vuilverwerking in Ijobalit 

Ook in Ijobalit is afval een groot probleem. Bij nader onderzoek 
blijkt dat op ongeveer 2 km afstand van het dorp een geweldige 
opslag is voor het storten en verwerken van huisvuil en plastic. 
We zijn er wezen kijken en het blijkt dat er onder toeziend oog van 
de overheid 8 mannen bezig zijn met het verwerken van het afval, 
het scheiden van plastic, het composteren van grond  en het 
stelselmatig schonen van oude vuilnishopen.  Het vervuilde 
grondwater wordt opgevangen, gefilterd en dan pas afgevoerd 
naar de zee. Het dorpshoofd vroeg ons om een bijdrage te leveren 
voor de aanschaf van een KAIZAR, een motor met daarachter een 
laadbak van 2 meter.  
Wij hebben  de machine aangeschaft en zij zorgen voor de rest.  
  

De Kaizar met daarachter een laadbak van 2 meter 

 

 

 

Opleidingen West Lombok. 

Begin 2016 heeft Jey Azis de basisopleiding Engels gegeven.  De opleiding is afgerond en de vraag naar 

meer is er. Eind 2016 / begin 2017 start hij wederom met een cursus Engels. 

 

Diverse bouwwerkzaamheden West Lombok 

In totaal zijn er 4 nieuwe huizen gebouwd, 2 stuks in Orong en 2 in Kekeran 
Meerdere renovaties uitgevoerd zoals herstellen van huizen, toiletten, muren, daken en deuren. 
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Een huis is gebouwd in de 

bergen. Alle materialen 

moesten te voet naar 

boven gebracht worden. 

De dames uit de omgeving 

hebben deze klus geklaard. 

Per keer brachten zij 6 

stenen op hun hoofd naar 

boven over een afstand 

van ruim 1 kilometer op 

een slecht begaanbaar pad. 

Per steen ontvingen ze als 

salaris  1000 rupia  = 7 Euro 

cent. Per dag liepen de 

vrouwen max. 8 keer op en 

neer. Hun dagloon was 6x8 

x 7 cent; ongeveer €3,50 

 

Financiële ondersteuning 

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

van goederen.  

Er worden 58 kinderen door VLOK financieel ondersteund om naar school te kunnen gaan en de 

kleuterschool waar 53 leerlingen zitten, ontvangt eveneens een vast bedrag aan ondersteuning.  

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. In totaal zijn bij 6 gezinnen geconstateerd dat de 

levensomstandigheden sterk verbeterd zijn waardoor onze ondersteuning gestopt werd. Vele 

aanvragen voor schoolhulp kwamen binnen of zijn we tegenaan gelopen. In totaal ondersteunen we 

nu sinds november dit jaar 7 nieuwe gezinnen.  

  

 .  

Medische verzorging en opleidingen West Lombok 

Novi of haar collega Fatima begeleidt maandelijks de chronisch zieken naar de arts of het ziekenhuis.  

In speciale gevallen neemt ze contact op met Nederland of we de mogelijkheid hebben om medische 

kosten te vergoeden die boven het budget uitkomen. 

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

Dr. Maizar, een arts uit Oost Lombok houdt nu een keer in de week praktijk in het huis van zijn vader 

in Teloke. De behandeling is nu gratis, inclusief de medicijnen. De oorzaak van deze werkwijze is dat 

zijn vader een van de kandidaten is voor de functie van kapala Desa/ burgemeester van 13 kampungs. 

Het is dus een verkiezingsstunt en daar doen wij niet aan mee.  

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

 

Diversen West Lombok 
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Voor de allerarmsten zijn rijst en sarongs en 4 bamboe bedden met matrasjes gekocht. 

Gereedschappen: we hebben afgesproken dat het beheer in Teloke  beter moet. Daar is enige 

verbetering in gekomen maar nog steeds verre van ideaal. Het probleem is om een juiste man/vrouw 

te vinden die dit deskundig en met overwicht kan verhuren en een paar centen daarmee zou kunnen 

verdienen en de spullen in orde kan houden. 

Er zijn wederom vierdaagse jubileum armbandjes en kokosnootsleutelhangers gemaakt, deze zullen 

bij de Nijmeegse 4-daagse te koop worden aangeboden.  

 

De waterdam in het noorden van Orong is hersteld maar de kwaliteit van het herstel is bedroevend 

slecht. Zodra het water in het stuwmeer in oktober begon te stijgen, kwam op diverse plekken in de 

damwand het water eruit spuiten. Onder aan de voet is het erger. We hebben de overheid 

geïnformeerd maar tot op heden is er niets gedaan aan herstel. We houden ons hart vast. 

  

Doorbraak in het ophalen van huisvuil in onze 3 dorpen Orong, Kekeran en Teloke! 
Eindelijk na 15 jaar zwoegen van VLOK, hebben we het voor elkaar dat de centrale overheid van West 

Lombok wekelijks het huisvuil op komt halen. Een grote truck laadt alle rommel op en rijdt tot aan de 

brug van het middelste dorp Kekeran. Alle bewoners hebben van ons zakken gekregen die zij 

meerdere keren kunnen benutten. Het plastic wordt gescheiden van de rest aangeleverd. Toen de 

vrachtwagen voor de eerste keer in het dorp kwam, werd deze met grote vreugde begroet. Laten we 

hopen dat de mensen blijven komen en de vrachtwagen iedere week eveneens blijft komen 

 

 

Eindelijk de eerste echte Aktie van de 

overheid na 15 jaar knokken voor transport 

van de afvalberg.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Samenwerking  op  locaties   
 

De samenwerking met de lokale bestuurders van West en Oost lombok verlopen goed. Er is sprake 

van open communicatie  waarin we proberen elkaar zoveel mogelijk te vinden zodat we geen 

overlappend werk doen. 

De burgemeester/kapala Desa, dhr Taufiq, van West Lombok is/was zeer druk bezig met de 

aankomende verkiezingen begin december 2016. Hij is een van de vijf 5 kandidaten.  
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De  bestuurders van  Ijobalit zijn zeer enthousiast en hebben een 5 jarenplan opgesteld van wat zij 

willen bereiken. Er is sinds begin 2016 een nieuw hoofd de Lura/burgemeester. Hij gaat met zijn hele 

staf van ruim 25 mensen naar onze cursus Engels.  Het aantal leerlingen voor de Engelse taal is zo 

groot dat we van de senior High school(HAVO)een extra leerkracht Engels hebben aangetrokken. 

   
 Voor deze 3 items zie onze website www.stichting vlok.nl 

     

4.  Informatie  voor  alle  sponsoren  en  belangstellenden     

5.  Overzicht  van  allen  die  ons  een  warm  hart  toedragen  in  2016 

6.  Bestuur  en  projectleden   
    line       
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 7. Jaarrekening Stichting VLOK 2016 
 
BALANS 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015  

ACTIVA PASSIVA 
Materiële vaste activa Eigen vermogen 
Boekwaarde 
01/01 

0 0 Algemene 
reserve 

8.477 -126 8.603 

Investeringen 0 0 Bestemde 
reserve 
projecten 

12.000 4.000 8.000 

Afschrijvingen 0 0 Bestemde 
reserve educatie 

7.000 0 7.000 

0 0 27.477 3.874 23.603 
Debiteuren Crediteuren 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Overlopende activa Overlopende passiva 
Rabo rente 34 36 Rabo bankkosten 15 20 
(BMRIIDJA) 
1610002043557 

11.720 6.600 betaal Provider website 0 40 

Vooruitbetaald 39 0 Overig 0 0 
11.793 6.636 15 60 
Liquide middelen 
Rabo NL90RABO0167882058 2.358 1.938 betaal 

Rabo NL32RABO1266356886 13.143 15.107 spaar 

Kas Nederland 198 -18 
15.699 17.027 
27.492 23.663 27.492 23.663 

 
 
 
 

RESULTATENREKENING 
 

2016 2015 

Opbrengsten Opbrengsten 
Global Durability 25.000 Global Durability 0 
Steunstichting Deurman 0 Steunstichting Deurman 5.000 
Stichting Benveh 12.500 Stichting Benveh 12.500 
Stichting Damiano 10.000 Stichting Damiano 10.000 
Stichting Samen Verder 0 Stichting Samen Verder 6.000 
Stichting Wees een Kans 10.000 Stichting Wees een Kans 10.000 
Theresiaschool 4.395 Theresiaschool 0 
Wilde Ganzen (cofinanciering) 12.843 Wilde Ganzen (cofinanciering) 0 
Ziekenfondsbode 25.000 Ziekenfondsbode 25.000 
Overige donaties en giften 5.433 Overige donaties en giften 7.387 
Verkoop 
artikelen/sponsoractiviteiten 

320 Verkoop 
artikelen/sponsoractiviteiten 

656 

Overige activiteiten 1.389 Overige activiteiten 0 
Renteopbrengsten 170 Renteopbrengsten 36 
Totaal opbrengsten 107.050 Totaal opbrengsten 76.579 
Kosten Kosten 
Organisatiekosten Organisatiekosten 
Bankkosten 245 Bankkosten 314 
Bestuurskosten 0 Bestuurskosten 0 
Diversen 171 Diversen 75 
Kantoorkosten 10 Kantoorkosten 0 
Reiskosten 224 Reiskosten 385 
Website/ICT 93 Website/ICT 79 
743 853 
Projectkosten Projectkosten 
Projectkosten (zie bijlage) 101.044 Projectkosten (zie bijlage) 67.905 
Overige activiteiten 1.389 Overige activiteiten 0 
102.433 67.905 
Totaal kosten 103.176 Totaal kosten 68.758 
Mutatie eigen 
vermogen 

voordelig 3.874 Mutatie eigen 
vermogen 

voordelig 7.821 
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Verdere  Informatie over  de  Stichting  V.L.O.K.  kunt  u  vinden  op  onze  website 

www.stichtingvlok.nl     

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   

   
   
  


