
 

     

 

  

3e VLOKverslag  periode 23 september t/m 18 november 2019 
 
Beste mensen, 
 
De laatste weken dat we nog op Lombok verblijven, zijn aangebroken. Dat betekent voor ons hier hard werken om 
de doelstellingen die we hebben, ook te halen. 
 De onderwerpen: 

1. Voortgang zonne-energie installaties 
2. Verstrekken van gaskooktoestellen 
3. Verwelkoming Theo Hazelhof als nieuwe VLOK projectleider  
4. Voortgang Warka condens toren 
5. Voortgang bouw ziekenhuis Oost Lombok 
6. Projecten in Ijobalit (Oost Lombok) 
7. Ontvangst Vera Pijnenburg 

 
1. Voortgang zonne-energie installaties 

 De zonne-energie opleiding  is begonnen en er is 
direct veel werk verzet in het voorbereiden van 
de werkzaamheden zonder dat de opleiding in het 
geding komt. We hebben twee instructeurs die de 
fijne knepen van het vak overbrengen op onze 
leergierige leerlingen. De oude installaties van het 
wijkgebouw en van ons VLOK office  zijn gesloopt. 
Nieuwe zonnepanelen hebben een nieuw 
raamwerk gekregen en de nieuwe schakelkastjes 
zijn geplaatst. De technische schoolleerlingen in 
Mataram hebben 11 palen voor de 
straatverlichting gelast en met lak bespoten.  
De rest, 5 stuks, worden in elkaar gezet door onze 
eigen studenten.   
 De bedoeling is dat de opleiding en de installaties 
16 november zijn afgerond.  
 

In de open lucht het maken van straatverlichting palen en de kasten  
voor het onderbrengen van de zonne-energie installaties 
 
2.  Gas kooktoestellen  
Wederom ontvingen we goed nieuws voor de aanschaf van gastoestellen. Er zijn weer vijf nieuwe aangeschaft en 
verspreid over de aanvragers.  Uiteraard vele blijde gezichten inclusief vervoer van de gaspitten op hun hoofden. 
 
 3. Verwelkoming Theo Hazelhof 
5 november hebben we Theo op het internationale vliegveld van Lombok opgehaald. De reis van Amsterdam naar 
hier verliep via Medan en Jakarta. Het  was een slopende reis. We zijn blij met Theo, zijn taak is vooral het bezoeken 
van een veertigtal arme gezinnen, toetsen of de familieomstandigheden zijn veranderd, rapporteren en bepalen of 
de kinderen nog ondersteuning nodig hebben van de Stichting VLOK. Ook kijkt hij  kritisch naar de organisatie ter 
voorbereiding op de komst van Vera Pijnenburg (zie 7). Uiteraard wordt Theo ook voor de diverse kleine 
ondersteuningen c.q. hand- en spandiensten ingezet. 
 
 



 4. Voortgang Warka condenstoren 
Deze toren is in staat om zonder enige vorm van extra energie, 
condens drinkwater te produceren. Op Lombok staat er nog geen 
een. We gaan dus met vele (school)deskundigen hier aan de slag en 
zijn uiteraard benieuwd of we per dag minstens 50 liter schoon 
drinkwater kunnen produceren. Doelstelling is uiteraard  om veel 
meer water te innen. De belangstelling is breed. Vooral de overheid 
kijkt reikhalzend uit naar de resultaten. Vooral nu is de droogte 
extreem. In Oost Lombok in de plaats Ijobalit wordt overdag de 
hoofdkraan dichtgedraaid en pas om 12 uur ‘s nachts gaat deze weer 
open! 
31 oktober hadden we met de Al Azar universiteitstudenten en de 
leraren van de twee technische scholen uit Oost en West Lombok een 
voortgangsgesprek over de aanleg van de Warka toren. 

Een Warka toren, 9,5 m hoog en 4 m breed 
 
Het verslag van de studenten was op 31 oktober gereed en werd m.b.v. powerpoint aan ons gepresenteerd. 
Het geheel was een goede aanvulling op het rapport van de Avans Hogeschool uit Den Bosch. 
Wat tegenviel waren de gelden die ze nodig dachten te hebben om de toren te bouwen. De prijs was ruim 27 miljoen 
Rupia = ongeveer € 1.750,- en dat was toch aan de hoge kant. In de Whatsapp correspondentie daarna  kwamen we, 
na vele aanpassingen, uit op 13 miljoen Rupia = ongeveer  € 845,- en dat hebben we geaccepteerd. De leraar 
technische school uit  Mataram komt in het weekend van 10 november met een eigen begroting . We zijn benieuwd. 
Onze vorige doelstelling was om drie torens te bouwen maar dat blijkt nu toch financieel  niet te kunnen. Helaas. 
  
5. De bouw van het ziekenhuis in Oost Lombok 

Maandag 4 november hebben 
we in de hoofdstad Mataram 
een modern ziekenhuis 
bezocht en gekeken hoe zij de 
inrichting van kamers, 
poliklinieken en radiologie 
hebben gemaakt. Verrijkt met 
wederzijdse kennis en 
ervaringen zijn we 7 november 
naar de nieuwbouw op Oost 
Lombok gereden. 
Daar werden we van harte 
verwelkomd door DMS, een 
overkoepelend orgaan op 
medisch gebied. 
De bouw verloopt 
voorspoedig, fase 1 zit in de 
afrondende fase en dat 
betekent dat het dak er 
(bijna)op ligt en alle muren er 
staan.  We werden best trots 
op wat we zagen! 

Een gang van 46 meter lengte en daarboven het stalen frame van het dak.  
Dat alles dankzij de 100% sponsoring uit Nederland. 
 
In fase 2 van de bouw zijn we ons vooral gaan richten op alle installaties en afwerking van het gebouw. 
Met de installateur hebben we om tafel gezeten en aangegeven wat onze (Nederlandse) eisen zijn  aan zowel het 
elektriciteitsnetwerk, de data bekabelingen en de bijzondere eisen die ten grondslag liggen aan een ziekenhuis.  
Zoals de zekerheid dat bij stroomuitval de vitale onderdelen blijven doordraaien. 
 
 
  



 6. Projecten in Ijobalit Oost Lombok 
 

Aangekomen (7 november) in deze plaats werden 
we verrast door de pas benoemde LURA (Regio 
burgemeester). 
De ontmoeting was hartelijk en open.  
Zijn bijzondere verlangens zijn: 
1.Een boring van 50 meter  diep voor het 
verkrijgen van drinkwater.  Kosten 70 miljoen 
Rupia. Dat is ruim € 4.500,-. 
Volgens de metingen zou er goed drinkbaar water 
op die diepte zitten en bacterie vrij.   
 
2.Een dubbel toilet (22 miljoen Rupia =  € 1.420,-) 
aan het strand. Vorig jaar heeft VLOK daar enige 
verblijfsvoorzieningen gebouwd die met groot 
succes  dagelijks worden benut door vele 
badgasten en bij evenementen. 

 
Links de LURA van Ijobalit en rechts het dorpshoofd aan het strand 
 
3..Twee woonhuizen voor arme gezinnen die onder een afdakje wonen.  Per woning 25 miljoen =  € 1.625,-. 
 
4. Herstel van het dak van de lokale kraamkliniek. Door de aardbeving van 2018 is er lekkage ontstaan. 
Kosten 3 miljoen Rupia (€ 200,-). Onze begroting voor 2019 is er niet op afgestemd. Daar waar we nog een paar 
centen hebben, proberen we te helpen. 
 
 7. Ontvangst Vera Pijnenburg 
Binnenkort, 11 november,  ontvangen we Vera Pijnenburg uit Nederland. Zij komt ons ondersteunen in het 
verzelfstandigen van de lokale VLOK organisaties.  
 
Dat was het voor nu.  
 
Met vriendelijke groeten uit een zeer warm en vochtig Lombok. Tot op heden slechts tweemaal regen gehad. 
    
Harry, Lineke en Theo 


