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1.  Voorwoord   
 Beste vrienden van de Stichting VLOK (Vrienden van Lombok), geachte lezers, 
 
Het jaar 2019 is voor onze stichting  in menig opzicht een succesvol en tevens een leerzaam jaar 
geweest.  
We hebben, na de aardbevingen, nog vele  aanvullende werkzaamheden aan en in de huizen 
gerealiseerd: 

• Het financieel ondersteunen van kleuterschoolleerlingen, leerlingen van basisscholen en 
Junior- en Senior Highschool tot en met twee universitaire studenten. 

• De medische ondersteuning verloopt naar wens en iedere maand bezoekt een lid van ons 
VLOK-team de oude, behoeftige mensen en helpen hen  met de inkoop van eten, drinken, 
goederen, houden een praatje en rapporteren aan Stichting  

               VLOK Nederland. 
• De aardbevingsramp van juli 2018 en de vele naschokken tot en met maart 2019 

veroorzaakten het gehele jaar een enorme teruggang in inkomsten omdat het 
massatoerisme uit Java wegbleef. 

• Ook in 2019 konden we gelukkig 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 
vertrouwelijke band met de lokale bevolking, hoop voor een betere toekomst en de 
zekerheid dat wij hen blijven steunen. 

• Zoals ieder jaar zijn onze projectleiders in het najaar van 2019 naar Lombok gegaan om de 
voortgang van de lopende projecten te controleren, af te ronden en nieuwe op te starten, 
zoals de bouw van een ziekenhuis, het streven naar verzelfstandiging van onze organisatie 
aldaar, de bouw van een condens-toren. 

 

2. 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: hieronder verstaan we de ondersteuning aan zowel volwassenen als aan 
kinderen vanaf de kleuterschool. 



Huisvesting & infrastructuur: de bouw van toiletten, huizen, scholen, ziekenhuizen, 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 sponsoren. De band blijft daardoor oprecht en vertrouwd.  

Eigen  verantwoordelijkheid: Om de continuïteit van de projecten op langere termijn te waarborgen, 
stuurt Stichting VLOK sterk aan op eigen verantwoordelijkheid, motivatie en een eigen bijdrage aan 
de projecten van de lokale bevolking.  Alle projecten van de Stichting  VLOK worden dan ook 
geïnitieerd vanuit de  lokale bevolking en zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met lokale 
organisaties en overheden. In 2019 is de organisatie opnieuw aangepast en is er nu een lokale 
stichting  gerealiseerd. We hebben nu in ieder dorp een projectmanager die alle aanvragen 
coördineert en deze bespreekt in het periodieke overleg met de andere projectmanagers en het 
bestuur van de  Stichting LOMBOK SAHABAT BANGSA. 
Inkomsten en uitgaven:  Vrijwel alle gedoneerde bedragen komen volledig ten goede aan de 
projecten op  Lombok.  
Transparantie:  We streven naar optimale transparantie van zowel begrotingen,  inkomsten en 
gemaakte  kosten en resultaten van de projecten. Stichting VLOK voldoet volledig aan de ANBI-
normen. 
Samenwerking (kennis)instituten:  Stichting VLOK werkt samen met Nederlandse en Indonesische 
(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, 
TNO, Al Azar-universiteit en de technische school in de hoofdstad Mataram Lombok.   
Met het zonne-energiebedrijf JATAS  zijn we een overeenkomst (M.O.U. ) aangegaan voor 
samenwerking op het gebied van hoogwaardige zonne-energie-installaties. 
Met de lokale technische scholen op Lombok werken we nauw samen in de ontwikkeling van 
waterwinning uit condens.  

  
3. Projecten  2019 

In 2019 hebben we een 38-tal projecten/ondersteuningsactiviteiten gedaan en tientallen kleine 
klussen uitgevoerd op zowel Oost als West Lombok. Samen met de lokale projectleiders, vakmensen 
en onze technische leerlingen hebben we snel en efficiënt  kunnen werken. Voor meer 
samenwerking met het bedrijfsleven hebben we contacten gelegd met het zonne-energiebedrijf 
YATAS. Met hen zijn we een overeenkomst aangegaan om samen te werken met als doel om meer 
installaties te plaatsen door onze opgeleide monteurs, te beheren en hen verder op te leiden in deze 
techniek.  
Een selectie uit de gerealiseerde projecten: 
 
West Lombok 

Ook dit jaar hebben we zes mannen opgeleid tot zonne-
energie-monteur. 
Met hen hebben we straatverlichting aangelegd in drie 
verschillende dorpen. 
 
Het dorp Panangak kreeg, over een afstand van 500 meter, 
hun allereerste straatverlichting.  
 
Voor de bevolking een sterke verbetering op het gebied van 
veiligheid.  
 

De eerste paal  met verlichting wordt geplaatst begin 
november in het dorp Penangak West Lombok 



Dat geldt ook voor de dorpen Kekeran en Teloke. Daar hebben we op strategische punten van de 
begraafplaatsen zonne-energieverlichting aangelegd zodat de mensen minder angstig zijn als zij deze 
plaatsen in het donker passeren. 
 
Ons VLOK kantoor en het wijkgebouw in Teloke hebben we eveneens voorzien van een zonne-
energie-installatie. 
Het doel : 

• Zekerheid dat we 24 uur elektriciteit hebben voor verlichting binnen en buiten het pand en 
om te kunnen werken met datacommunicatie apparatuur. 

• Voor aspirant klanten kunnen we  een presentatie geven aangaande dit soort installaties. 
• Per week valt de stroom meerdere keren uit, vaak vijf uren of meer. Daar zijn we nu vanaf.  
• Ieder nacht verzorgen we de straatverlichting rondom ons kantoor en het wijkgebouw. 
• Begin 2019 was de start en afronding van het herstel van 115 licht beschadigde huizen. 

              We ontvingen extra financiële steun van de Stichtingen Wilde Ganzen en Wees een Kans.  

 

Ook dit jaar heeft Stichting VLOK een 40-tal kinderen van arme gezinnen kunnen sponsoren zodat zij 

naar school konden gaan. De leerkrachten van de kleuterscholen ontvangen geen vergoeding van de 

overheid. Stichting VLOK geeft hen per maand 200.000 Rupia (€ 14,-) voor hun onkosten. De 

kleuterschool in Orong ontvangt een maandelijkse vergoeding voor alle schoolkosten. Theo Hazelhof, 

een van onze nieuwe projectleiders, heeft alle arme gezinnen bezocht, met als doel  kennis te maken 

met de vele gezinnen en tevens controleren of de hulp die wij maandelijks geven nog noodzakelijk is. 

Theo heeft van ieder gezin een rapport met foto’s  opgesteld en aangegeven of onze ondersteuning 

nog nodig is. 

 

 

Het koken geschiedt op houtvuur. Heb je voldoende middelen, 

dan koop je een dubbelpit gastoestel.  

De laatste jaren hebben we extra sponsoring gekregen voor 

het aanschaffen van complete gastoestellen inclusief een 

gevulde tank met 6 liter butagas. Daardoor hebben we nu 

reeds tientallen (meer dan 70) families voorzien van goede 

kookgelegenheid, wat ook betekent minder luchtvervuiling, de 

pannen blijven schoon en de longen ook. De gasvulling is 

goedkoper dan de aanschaf van een stapeltje brandhout. 

  

Per maand reserveren we gelden voor chronisch zieken, 

transport naar het hospitaal en ad hoc ziektegevallen. 

Ook aan sommige  oudere behoeftige armen spenderen we 

een maandelijks bedrag voor eten, kleding en drinken. 

 
Een vrachtwagen brengt de gaskomforen naar ons kantoor. 

Daarna komen de dorpsbewoners om HUN gastoestel te halen. 

Rechts de projectleider Lineke en links onze trouwe 24-uur-service chauffeur MUS. 

 
 
 

 

 



Oost Lombok 

We waren bijzonder blij met dat wat de lokale bevolking op Oost Lombok gerealiseerd had.  

Aan het strand van Ijobalit hebben we in 2018, twee overdekte zitgelegenheden (Beruka’s) en een 

BBQ gerealiseerd inclusief zonne-energieverlichting bij de uitgaande weg naar het dorp. Een jaar 

later is dat stukje strand compleet veranderd in een leuke ontmoetingsplaats inclusief een overdekte 

parkeerplaats voor de brommers. Wat ze daar tekort kwamen was een toilet en wasgelegenheid. 

Deze zijn door Stichting VLOK gesponsord. Mede gelet op de hygiëne een must voor de vele 

dagelijkse bezoekers van het strand en evenementen. 

 
Zonne-energie-installaties aangelegd in 2018 in het dorp Pomongkong 
Bij controle blijkt dat na ruim 1 jaar alle zestien installaties in de huizen naar behoren werken. Geen 

enkele klacht of verstoring heeft plaatsgevonden.  Aan de afspraak om maandelijks een kleine 

bijdrage van 10.000 Rupia/60 Eurocent  te betalen aan de lokale overheid, werd niet voldaan. Een 

bedenktijd van tien dagen van onze kant was meer dan voldoende om alle neuzen dezelfde kant op 

te krijgen. Nu is alle achterstand weggewerkt en in april 2020 betalen alle zestien gezinnen de 

bijdragen voor het gehele jaar. Het geld wordt gereserveerd voor onderhoud van de installaties. Een 

klein comité controleert de betalingen. 

Ook de straatverlichting in Ijobalit werkt 100% zonder klachten of reparaties. Een groot succes, we 
zijn blij met de kwaliteit van de gekochte materialen! 
 

 4. Aardbevingen, donaties en aanvullende herstelwerkzaamheden 
Begin 2019 ontvingen we van Wilde Ganzen en Wees een Kans extra gelden voor het herstel van de 
schade veroorzaakt door de aardbevingen. De schokken begonnen op 28 juli 2018 en zijn actief 
gebleven tot en met maart 2019. 
Met de  € 30.000,-  hebben we 115 huizen kunnen herstellen. We hebben geen gelden beschikbaar 
gesteld voor compleet vernietigde huizen. De overheid kwam in april 2019 mondjesmaat met gelden 
voor herstel van deze woningen. Vele huizen werden herbouwd of op een andere nabijgelegen 
plaats gebouwd. Eind 2019 waren de subsidies op, de huizen hadden wel een dak maar totaal geen 
elektriciteit. Aan Stichting VLOK werd gevraagd voor het ondersteunen van de kosten van ruim 120 
huizen. Onze studenten hebben een dertigtal  gezinnen voorzien van een  beperkte maar veilige 
installatie die op een later tijdstip uitgebreid kan worden. Meer gelden hadden we niet ter 
beschikking omdat we dit niet van te voren wisten en dus ook niet meegenomen hadden in de 
begroting van 2019. 

 

5. Vernieuwende projecten 
Drinkwater is een steeds 
terugkerend probleem. De hoop was 
dat  WARKA condenswatertorens 
een deel van de oplossing zouden 
kunnen zijn. We werden enthousiast 
met de berichten van experts dat in 
een Ethiopische woestijn een WARKA 
toren 50 tot 100 liter drinkwater per 
dag produceert. 

 De Warka toren in aanbouw 
door  studenten  van de Al Azar 
Universiteit Mataram. In hun 
midden Vera Pijnenburg van de 
TU/e 



Op de Al Azar universiteit en een technische middelbare school zijn twee torens gebouwd maar het 
resultaat is zonder meer slecht: 2 liter water per dag is niet de moeite waard. Mogelijk dat er 
constructiefouten gemaakt zijn. In 2020 gaan we verder met onderzoek. 
 

6. Bouw ziekenhuis Oost Lombok 
Dankzij de gulle gaven van vijf grote sponsoren uit Nederland waren we  financieel en technisch in 

staat om een compleet nieuw ziekenhuis te bouwen.  Een echt groot en grootste VLOK project 

waarvan de noodzaak meer dan aanwezig was. Ruim 50 dorpjes/gehuchten konden, in een omtrek 

van 30 tot 40 km., niet naar een ziekenhuis omdat deze simpelweg niet aanwezig was.  

De bouw werd onderverdeeld in 2 fasen.  
Fase 1: bouw van het casco in 2019.  Met de bouw werd in juni begonnen en afgerond einde 
november in dat zelfde jaar. 
Fase 2: de afwerking van het gebouw zowel de binnenkant als de buitenkant: inclusief alle soorten 
bekabeling en installaties. Bij dit schrijven kunnen we mededelen dat de bouw begin maart is 
opgestart en mogelijk in mei 2020 wordt opgeleverd 
 

 7. Samenwerkingsverbanden 
De Stichting VLOK verkeert in de gelukkige omstandigheden dat zij goede contacten heeft met 
fondsen, privésponsors, instellingen en scholen. 
In Nederland hebben we warme contacten met de hoge school Avans uit Den Bosch, de TU/e , 
Enexis, TNO, UTwente en sinds enige weken hebben we contacten met TGD (Technology for Global 
Development). 
 
Met Avans werkt Stichting VLOK reeds twee jaar samen. Zij hebben twee ondersteunende rapporten 
opgemaakt voor VLOK : 
a) In 2018: Optimaal herstel van beschadigde huizen 
b) In 2019: De bouw van een Warka toren voor het winnen van water uit condens. 
 
Dankzij de TU/e  hebben we gedurende vier maanden lang ondersteuning op locatie gehad van de 
TU/e-studente Vera Pijnenburg. Zij is Innovation Sciences studente met als achtergrond Industrial 

Design. Het project op Lombok waar ze op wil afstuderen is:  Het opzetten van een organisatie 
voor de hernieuwbare elektriciteitsvoorziening. 
 
Ze heeft mede de basis gelegd voor het streven naar zelfstandigheid, samenwerking met de Al Azar 
Universiteit en het bevorderen van de zonne-energie-organisatie.  
 
Met TNO en UTwente wordt samengewerkt om een optimaal raamwerk te maken voor organisaties 
zoals wij zijn zodat de (eind)resultaten van projecten optimaal zijn om miskleunen te voorkomen. De 
Stichting VLOK werkt mee aan de ontwikkeling van het raamwerk. 
 
De organisatie TGD is nieuw voor ons. We hebben één keer een goed gesprek gehad en zagen 
mogelijkheden voor het promoten van onze doelstellingen en behoeftes. De datum van presentatie 
op het terrein van de TU/e was gepland in 2020 totdat het Coronavirus toesloeg. Het wachten is op 
groen licht medio 2020. 
 
 
 
 
 
 



8. Streven naar zelfstandigheid 
Na 17 jaar VLOK activiteiten in de dorpen, wordt het hoog tijd dat de mensen op eigen benen gaan 
staan.  
De afgelopen jaren hebben we daar hard aan gewerkt door scholing in theorie en praktijk.  
Deze zelfstandigheid willen we samen in twee jaar bereiken. In 2019 zijn we er reeds mee begonnen. 
In november is Vera Pijnenburg naar Lombok gekomen en heeft als studente van de TU/Eindhoven 
gedurende vier maanden gewerkt naar verzelfstandiging van een lokale organisatie. 
De resultaten zijn meer dan positief: Er is nu een zelfstandige organisatie met voldoende leden. Er 
komt periodiek overleg inclusief verslaglegging. 
Het team gaat zorgen voor een businessplan, begrotingen, wensenlijst, P.R. en aanschrijvingen naar 
mogelijke sponsoren. Een goede overeenkomst met het bedrijf JATAS is opgemaakt voor het maken 
van zonne-energie-installaties inclusief onderhoud en training. 
Er zijn contacten met de overheid voor het maken van zonne-energie-straatverlichting. 
Een portfolio van activiteiten die door onze mensen uitgevoerd kunnen worden. 
De website is in de maak. 
 
Sportgelegenheid. 

In Teloke ligt een voetbalveld voor een ieder. Meer sportaccommodaties zijn er niet in de dorpen. 

Vera Pijnenburg is een bedreven volleybalspeelster en daar hebben we op ingespeeld. 

Op een groot onverhard schoolplein in Teloke is er nu een volleybalveld aangelegd en de 

schoolgebouwen eromheen opgeknapt. Het geheel ziet er nu verzorgd uit. 

In Kekeran is op een privé-terrein een oefenveldje. Beide plaatsen worden nu stevig benut. De grote 

aanjager was Vera en zal ook de boeken ingaan als DE aanstichtster van volleybal. Wie weet wordt 

een van de dorpen nog eens kampioen op Lombok. 

  
ine       
9. Wensen voor 2020 
In 2020 gaan we  verder met minder gelden. Dat is reeds te voelen in het aantal projecten voor 2020.  

Hopelijk vinden wij in de tussentijd nieuwe sponsors voor onze goede doelen: We willen graag een 

verwoeste kleuterschool in Panangak herbouwen, de arme schoolkinderen blijven ondersteunen, de  

nieuwe organisatie verder meehelpen naar zelfstandigheid, medische ondersteuning, de oudjes 

financieel helpen en de zonne-energie-organisatie verder uitbouwen. 

 

Half maart 2020 heeft ook hier het Coronavirus toegeslagen. Laten we hopen dat de 

medische diensten het kunnen bolwerken. 

Een algemeen ziekenhuis in Mataram is reeds gesloten in verband met geconstateerde 

besmetting. 

 
10.  Financiële rapportage   
Na goedkeuring van het financieel verslag wordt dit gepubliceerd op de website van Stichting VLOK.  

Jarenlang hebben we gelden ontvangen van de Ziekenfondsbode en Stichting Damiano. Ook 

stichtingen hebben een bodem in hun kas. Helaas moeten wij van hen afscheid nemen en willen we 

hen oprecht danken voor de vele steun die we mochten ontvangen. In een paar woorden vertellen 

wat we met de gelden gedaan hebben is onmogelijk maar het  is hartverwarmend en  uitermate 

zinvol voor de toekomst van de dorpelingen. 

 

 

Wij willen alle medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen van en voor de Stichting VLOK 
oprecht bedanken voor hun inzet. 



Onze donateurs eveneens oprecht dank voor jullie bijdrage voor de projecten, maar vooral 
ook voor de steun die we ondervonden bij het helpen van de mensen in de 
aardbevingsgebieden.  
Door de dubbele activiteiten (de gewone projecten, herstelwerkzaamheden en de 
vernieuwende projecten) was de werkdruk binnen het, deels vernieuwde  VLOK bestuur, 
bijzonder  groot.  
 
 
Namens het bestuur van de Vrienden van Lombok en het team op Lombok, 
 
 

Harry Peters    
Voorzitter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdere informatie over de Stichting VLOK kunt u vinden op onze website www.stichtingvlok.nl     

De stichting is aangemerkt als instelling zoals bedoeld in art. 24, lid 4 van de successiewet 1956.   
ANBI  nr. 81944550   

http://www.stichtingvlok.nl/

