1e VLOK verslag (periode einde september t/m 18 november 2019)
Beste mensen,
De tijd vliegt en voor dat je het weet is er weer een jaar voorbij en zijn we wederom actief op het
zonovergoten eiland Lombok Indonesië.
In 2002 zijn we op Lombok begonnen met het uitvoeren van diverse projecten in het dorp Orong.
Onze doelstelling was om na vijf jaar te stoppen. Het pakte anders uit.
De noodzaak om langer te blijven was geen vraag maar een noodzakelijk gebeuren om de bevolking
hier te ondersteunen met raad, daad, gelden om te groeien naar zelfstandigheid. Inmiddels
ondersteunen we vijf dorpen, twee op Oost Lombok en drie op West Lombok.
Alle jaren hebben we gewerkt aan de 4 pijlers:
✓ Bevorderen van de economie en het scheppen van banen.
✓ De infrastructuur, het bouwen van toiletten, huizen, scholen en herstel van wegen en de
rivier.
✓ Het maandelijks ondersteunen en bezoeken van de oudere hulpbehoeftige dorpsbewoners,
mede ook ondersteuning voor de zieken, transport en ondersteuning in de ziekenhuizen en
menigmaal noodzakelijke operaties.
✓ Het zwaartepunt van onze ondersteuning is en blijft gericht op de opleidingen voor zoveel
mogelijk kinderen en volwassenen. Kinderen van de kleuterschool t/m studenten van
universitair niveau proberen we zoveel mogelijk maandelijks te ondersteunen, zodat alle
kinderen naar school kunnen gaan.
In het afgelopen jaar hebben we de afschuwelijke resultaten gezien van de meer dan 1000
aardschokken die het eiland gedurende acht maanden getroffen heeft en het is nog steeds onrustig.
Dankzij de vele spontane giften uit Nederland hebben alle gezinnen een tijdelijk onderdak/tenten
kunnen geven en zijn we begonnen met de wederopbouw van de scholen, wijkgebouw en de
honderden licht en zwaar beschadigde woningen.
Sinds april 2019 helpt de overheid met het verstrekken van materialen en vakmensen. Wij hebben in
de eerste maanden van het jaar de mensen geholpen die tussen de wal en schip dreigden te vallen
en dat is ook gelukt!
Aangekomen einde september dachten we dat alles goed geregeld was. Helaas was er in de
begroting van de overheid geen post voor de aanleg en herstel van de elektrische installatie, het
leveren van de lampen en het afsmeren van de wanden. We hebben onze begroting dan ook
aangepast.
Medio juli is ons megaproject van start gegaan:
de bouw van een mooi hospitaal op Oost
Lombok. Er wordt in twee fasen gebouwd. Dit
jaar de funderingen, de opstaande muren en
het dak. In 2020 de verdere afwerking en
technische inrichting .

De foto is het ontwerp van het ziekenhuis

Op het moment van dit schrijven is bijna 80 %
gerealiseerd van fase 1. Uiteraard zijn we
bijzonder blij en trots dat er een ziekenhuis
komt op een locatie waar in de omtrek van zo’n
30 km geen hospitaal te bekennen is.
Behalve de ‘gewone’projecten gaan we ons
richten op het produceren van drinkwater uit de
luchtvochtigheid. Dat gaan we doen in
samenwerking met Avans Nederland, diverse
scholen in de hoofdstad Mataram en Selong en
de Universiteit AL Azar.

Een bijzonder project is
het zonne-energieproject op West Lombok.
Vorig jaar zijn we op
Oost Lombok begonnen
met de aanleg van 16
zonne-energieinstallaties bij de zeer
arme mensen die
verstoken waren van
elke vorm van comfort
én de aanleg van zonneenergie- straatverlichting
van 1 km lengte.
De resultaten zijn meer
dan goed. Alle
installaties hebben
vlekkeloos gewerkt
zonder een verstoring.
Aanleg van 1 km straatverlichting van het strand naar het dorp einde 2018
Dit jaar en in 2020 gaan we werken aan de verzelfstandiging van de organisatie/stichting op locatie.
We zijn er van overtuigd dat de tijd rijp is en de mensen voldoende opleidingen hebben genoten om
zelfstandig verder te gaan.
Hoe de invulling zal worden? De tijd zal het uitwijzen.
Begin november krijgen we ondersteuning van Vera. Zij studeert aan de TU Eindhoven.
Zij gaat gedurende 2 tot 6 maanden onderzoek doen en rapporteren aangaande de mogelijkheid om
tot verzelfstandiging te komen en tevens een Solair Power organisatie opbouwen om te komen tot
een zelfstandige organisatie.
Verder zijn we bezig met het ontwikkelen van drinkwater uit condens. De volgende keer meer hier
over. Kortom we hebben heeeel veeel werk te verzetten met stevige nieuwe uitdagingen. Dat kan
alleen als we allemaal de schouders er onder zetten. We zijn daarom dankbaar dat een ieder die we
bij de projecten nodig hebben, gaarne mee willen werken.
Met vriendelijke groeten uit een zeer warm Lombok,

Harry en Lineke/ 11/10/2019

