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Voorwoord   

Beste vrienden van de Stichting VLOK (vrienden van Lombok), geachte lezers, 

 
Het jaar 2018 is voor onze stichting  in menig opzicht een succesvol en tevens catastrofaal  jaar geweest.  
We hebben meerdere toiletten en huizen gerealiseerd, de opleidingen verlopen goed, de medische 
ondersteuning verloopt naar wens en de ouderen worden iedere maand bezocht door ons team dat hen helpt  
met de inkoop van eten, drinken, goederen,  een praatje houdt en rapporteert aan VLOK Nederland. 
De aardbevingsramp met zijn vele naschokken maakte voor een groot deel een eind aan de opbouw van de 
economie. Heel Noord Lombok en een deel van de oost- en westkust werden getroffen door zeer zware 
aardschokken. Maandenlang  verbleven de mensen buiten hun huizen en sliepen in tenten of andere 
eenvoudige onderkomens. Niet alleen de materiële schade is enorm maar ook is het inkomen uit het toerisme  
weggevallen. De angst bij allen is en blijft groot en veroorzaakt trauma’s bij velen. 
 
 Ook in 2018 konden we de bewoners van de dorpen Orong , Kekeran en Teloke op West Lombok alsmede de 
bewoners van  Ijobalit en Pomongkong op Oost Lombok ondersteunen met diverse noodzakelijke projecten .  
 
Meerdere projectleden uit Nederland gaan ieder jaar naar Lombok. Dat geeft een vertrouwensband met de 
lokale bevolking en  hoop voor een betere toekomst. Zoals ieder jaar zijn onze projectleiders in het najaar van 
2018 naar Lombok gegaan om de voortgang van de lopende projecten te controleren, af te ronden en nieuwe 
op te starten. 
Ondersteuning aan zoveel mogelijk gezinnen die niet meer in hun huizen konden wonen door de aardbevingen 
kreeg prioriteit nummer 1.  
Het was noodzakelijk om onze lokale VLOK organisatie aan te passen, projectleiders per dorp te benoemen tot 
projectmanagers en een ondersteunende administratieve groep op te richten. Zij rapporteren naar VLOK 
Nederland. 
  
Wij willen alle medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen bedanken voor hun inzet en onze donoren oprecht 
danken voor hun bijdrage voor de projecten maar vooral ook de steun die we ondervonden voor het helpen 
van de mensen in de aardbevingsgebieden. Door de dubbele activiteiten, de gewone projecten en de 
aardbevingen, werd de werkdruk binnen het VLOK bestuur groot.  
Dit veroorzaakte vertragingen in het uitbrengen van dit jaarverslag. Onze excuses hiervoor. 
 
Namens het bestuur van de Vrienden van Lombok 
 
Harry Peters, Voorzitter Stichting VLOK 
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1. Missie en visie  

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. 
Onderwijsondersteuning: onder onderwijsondersteuning verstaan we de ondersteuning aan zowel 
volwassenen als aan kinderen vanaf de kleuterschool. 
Huisvesting  &  infrastructuur: de bouw van toiletten, huizen, scholen, elektrische installaties, drinkwater-
voorzieningen en reconstructies in de breedste zin van het woord waarvan de noodzaak aanwezig is. Helaas 
zijn we door de aardbevingen weer enige jaren teruggeworpen in de stap naar zelfstandigheid. 
Persoonlijk  betrokkenheid: jaarlijks gaan meerdere projectleden naar Lombok en rapporteren de voortgang 
aan het VLOK bestuur en sponsoren. Het werkt prima, de band blijft daardoor oprecht en vertrouwd.  
Eigen  verantwoordelijkheid: Om  de  continuïteit  van  de  projecten  op  langere  termijn  te  waarborgen,  
stuurt  VLOK  sterk  aan 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. In 2018 is de 
organisatie aangepast en hebben we een nieuwe lokale stichting  gerealiseerd. We hebben nu in ieder dorp 
een projectmanager die alle aanvragen coördineert en deze bepreekt in het periodieke overleg met de ander 
projectmanagers. 
Inkomsten – uitgaven: Vrijwel 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 en sponsoren  
om  opgedane  technische  en  organisatorische  expertise en ervaring  in  te  zetten  voor  de  projecten  op  
Lombok.  Zoals met de TU/e,  de HBO school Avans uit Den Bosch en Enexis voor ondersteuning van 
hoogwaardige (zwakstroom) installaties. 
Met de lokale scholen op Lombok werken we nauw samen in de ontwikkeling van zonne-energie en het 
verstrekken van noodzakelijke opleidingsmaterialen. 

  
2. Projecten  2018  
Dit jaar hebben we een 33-tal projecten en tientallen kleine klussen gesponsord op zowel Oost als West 
Lombok. Samen met de lokale projectleiders, vakmensen en onze technische leerlingen hebben we snel  
en efficiënt  kunnen werken. 
Het herstel van de beschadigde huizen, veroorzaakt door de vele aardschokken zijn hier niet in deze “standaard 
projecten” meegenomen. 

 
 Een selectie uit de gerealiseerde projecten: 
 Cursussen Oost Lombok: 
De behoefte aan scholing van mannen tot elektricien was in de omgeving van Pomongkong dringend en 
noodzakelijk. Er was gewoonweg geen opgeleid persoon die veilige installaties kon maken. In totaal hebben we 
7 mannen de basiskennis bijgebracht. In de ochtend theorie en in de middag zijn vele huizen, onder leiding van 
de docent/ instructeur, voorzien van een veilige installatie.  
Alle mannen zijn uitgerust met een basispakket gereedschappen. Een deel daarvan kwam uit Nederland en was 
een geschenk van Gered Gereedschap. 
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De drie zonne-energie monteurs, die in 2017 
zijn opgeleid, hebben een herhalingscursus 
gevolgd en daarna zijn er 16 woningen voorzien 
van zonne-energie installaties. Alle 
huizen/gezinnen hadden hiervoor nooit enige 
vorm van elektriciteit in huis gehad. Dezelfde 
monteurs hebben ook een 1 km lange straat 
met zonne-energie  straatverlichting aangelegd 
van het dorp Ijobalit naar het zeestrand. Daar 
zijn enkele paviljoens gebouwd voor het 
bevorderen van het toerisme. 
 

Aanleg zonne-energie straatverlichting en 
stalletjes als onderkomen en verkoop van 
spullen aan het strand 
 

 
In een gehucht nabij Pomongkong was geen goede opslag van drinkwater aanwezig. VLOK heeft een 5300 liter 

watertank geplaatst en voorzien van meerdere kranen. 

  

Verder hebben we in Ijobalit één enkel woonhuis en één 
dubbel buiten toilet gebouwd. Beide gebouwen zijn 
voorzien van een veilige elektrische installatie en zijn 
aangelegd door onze studenten. 

 

 

 

Schoon water voor de dorpsbewoners  

 

 

 

West Lombok: 
 Hier hebben we in de vier dorpen 6 toiletten gebouwd, 1 nieuw huis gebouwd en 9 huizen gerenoveerd. 
De nieuwbouw kleuterschool met toiletten in Kekeran is begin 2018 gerealiseerd en in oktober officieel 
geopend en overgedragen aan de overheid. Behalve de school hebben we ook een mooi schoolplein gebouwd. 
Door vier technische studenten werden schommels geconstrueerd, geschilderd en geplaatst. Dat maakte de 
kleuterschool bijna compleet voor de kinderen, leerkrachten en de ouders. Zij willen gaarne nog een 
overkapping waar ze uit de zon kunnen wachten op hun kinderen.  
  
Het hekwerk van de kleuterschool in Orong is deels vervangen door een stalen constructie  i.v.m.  boktorren in 
het hout. 

  

Financiële ondersteuning aan de bewoners van West Lombok. 
1: Een groep arme ouderen krijgt maandelijks financiële ondersteuning  of ondersteuning in de vorm van 
goederen.  
2: Er worden 60 kinderen door VLOK financieel ondersteund om naar school te kunnen gaan en ook ontvangt 
de kleuterschool waar ruim 50 leerlingen zitten, eveneens een vast bedrag aan ondersteuning.  
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In mei en oktober/november hebben we alle gezinnen bezocht om te zien of de steun nog wel nodig is. Van 
alle kinderen hebben we wederom een jaarrapport opgemaakt.   
Iedere maand ontvangt VLOK een financieel overzicht van het hoofd van de kleuterschool en onze lokale VLOK 
projectmanager Abdul Azis.  
3: Medische verzorging en opleidingen West Lombok; Fatima is onze vaste kracht die (chronisch) zieken naar 
de arts en/of ziekenhuis begeleidt en medicijnen koopt.  
4: Voor de allerarmsten zijn rijst en sarongs, 20 dekens, 6 matrasjes  en 30 gascomfort toestellen gekocht.  
5: In de Kali (riviertje) zijn in 2018 twee waterdammen gebouwd. We zijn er reeds enige jaren mee bezig en de 

resultaten zijn reeds merkbaar: het grondwaterpeil blijft in de droge 
periode langer op peil, de rivier stroomt langzamer waardoor de 
erosie verminderd is en het zand minder snel wegspoelt. Ieder jaar 
willen we hier aan blijven werken in nauwe samenwerking met de 
lokale overheid. 
6: Er zijn wederom vierdaagse jubileum armbandjes en 
kokosnootsleutelhangers gemaakt, deze worden bij de vierdaagse 
van Nijmegen in 2019 te koop aangeboden. Afgelopen jaar hebben 
we alle bandjes verkocht. Ook de bandjes voor 2019 zijn al gemaakt. 
7.Het wekelijkse huisvuil ophalen door de overheid was begin 2018 
om een of andere duistere reden gestaakt. Uiteraard hebben we in 
oktober actie ondernomen en wordt het vuil weer opgehaald  en 
daar zijn we erg blij mee. De straten zijn beduidend minder vervuild 
met plastics en ander afval.  
 
Bij de Bupati (regio Gouverneur) hebben we gesmeekt om de 
enorme hoeveelheid plastic en ander afval niet meer in de zee te 
dumpen. Ieder jaar hopen we op beter en ieder jaar gaan we op 
bezoek bij hem om daarover te praten. Nu “alleen” nog een  
krachtdadig optreden van de overheid. We houden hoop! 
 

De kali in de moessontijd 

 

3. De aardbevingen, donaties en herstelactiviteiten op Lombok 2018/19 
De eerste aardschok op Lombok vond plaats op 27 juli 2018, daarna zijn er meer dan duizend geregistreerd.  
De, hopelijk laatste, schokken vonden in maart 2019 nog plaats! 
De schade was en is enorm:  
A: Hotels werden ernstig beschadigd en de toeristen vluchtten weg. 
Daardoor was er geen werk in die sector; het personeel werd naar huis gestuurd, dus geen inkomen en geen 
uitkering en een beschadigd/vernietigd huis. De ramp was volledig. 
 

B: Meer dan 1200 woningen waren beschadigd, waarvan ruim 300 met de grond gelijk waren gemaakt. 

In totaal hebben wij in 2018 ruim € 59.000,- van vele Nederlandse donors ontvangen en besteed aan: 

➢ Aankoop van tenten, dekens en eten en watervoorzieningen. 

➢ Het geven van geld aan ieder gezin dat getroffen was en geen middelen van bestaan had. 

➢ Het kopen en vervangen van beschadigde inboedels. 

➢ Het ruimen van puin. 
➢ Het herstellen van de vier scholen en het wijkgebouw.  

➢ Het herstellen van beschadigde huizen. 
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 Volledige renovatie van de woning, op 

de achtergrond het tijdelijk verblijf 

 

Al deze gelden werden voor 100% 
benut, eind december waren de 
middelen op, maar  ontvingen we van 
Stichting Wees een Kans een extra 
bedrag van € 25.000,-. 
Met dat bedrag zijn we begin januari 
2019 begonnen met het herstellen van 
woningen, ontwrichte keermuren en 
een schoolmuur. De bouw stagneerde in 
verband met de zware moessonregens.  

Bij meerdere Nederlandse fondsen hebben we ondersteuning gevraagd. De positieve reactie kwam eind 
januari 2019 van Wilde Ganzen; we ontvingen van hen  €5.000.-. Beide bedragen waren bijzonder welkom voor 
het herstel van de nog vele resterende schades.  
 

Eind februari ontvingen we van de centrale overheid de complete lijst van beschadigde/verwoeste woningen : 
336 woningen met beperkte schade, 203 woningen met aanzienlijke schade en 222 woningen ernstig 
beschadigd. In totaal krijgen 761 gezinnen onder strenge voorwaarden gelden van de overheid.  
 

De overheid is vanaf 1 april 2019 mondjesmaat begonnen met het financieel ondersteunen van de honderden 
gezinnen in onze vier dorpen.  
Onze Stichting VLOK heeft reeds meer dan 300 huizen, 4 scholen en een wijkgebouw hersteld. 
Met behulp van prima informatie van de Avans Hogeschool uit Den Bosch en de TU Eindhoven worden de 
reparaties uitgevoerd met hun richtlijnen. Alle lokale bouwvakkers hebben nu een korte  opleiding ontvangen.   
 

Wij waren bang dat er meerdere gezinnen tussen wal en schip zouden vallen en geen ondersteuning zouden 
ontvangen. Ons lokale team is met behulp van de overheidslijst op zoek gegaan en kwamen uit op 76 families 
die geen ondersteuning zouden krijgen en die wij nu wel helpen.  
Van iedere situatie werd een begroting opgemaakt door onze lokale projectleiders, een Excel- bestand 
aangemaakt en de gelden werden verdeeld over de projecten. De bewoners ontvangen geen geld maar wel de 
materialen en wij betalen tevens, indien nodig, de vakmensen. 
 

Medio april 2019 hopen we daarmee klaar te zijn. 

    
4. Samenwerking  op  locaties   
De samenwerking met de lokale bestuurders van West en Oost Lombok verloopt 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 bijzonder actief met de opbouw van zijn 13 
dorpen. Hij is ook degene die de jongeren m/v de kans geeft om praktijkervaring op te doen in het 
gemeentehuis. 

    
De  bestuurders van  Ijobalit (Oost Lombok) zijn zeer enthousiast over de samenwerking met onze organisatie. 
In 2018 hebben we diverse technische opleidingen betaald, een school voorzien van studiemateriaal voor 
zonne-energie, het strand voorzien van accommodatie en een 1 km lange straat naar het strand voorzien van 
straatverlichting die op zonne-energie draait. 
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 Hun hartenwens is om in de regio in 2 jaar tijd een hospitaal te bouwen en vragen daarvoor aan onze Stichting 
VLOK financiële ondersteuning voor de bouw van het hospitaal. 
  

 Voor onderstaande 4 items zie onze website www.stichting vlok.nl 
     

5.  Informatie voor alle sponsoren en belangstellenden    
6.  Overzicht van allen die ons een warm hart toedragen in 2018 
7.  Bestuur en projectleden 
8.  Financiële  rapportage   
       
 
Gaarne wil ik sponsors en sympathisanten danken voor de geweldige steun die wij hebben mogen ontvangen. 
Harry Peters 
Voorzitter Stichting VLOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Verdere  Informatie  over  de  Stichting  VLOK  kunt  u  vinden  op  onze  website www.stichtingvlok.nl     
Bankrelatie:   RABObank  rekeningnummer:   167   882   058, t.n.v. : Stichting   VLOK (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   


