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1.  Voorwoord 

 

 Het jaar 2020 zullen we herinneren als een bijzonder vreemd bizar jaar. Nog nooit werd er in zo een korte tijd zoveel 

op zijn kop of stil gezet als in 2020. De laatste jaren heeft Lombok het flink voor zijn kiezen gehad: 

Einde juli 2018 de eerste zware aardbevingen die een half jaar tot in maart 2019 geduurd hebben. 

In april/mei 2020 begon ook hier het coronavirus toe te slaan. Gelukkig zijn in onze dorpen weinig ziektegevallen 
geweest en hebben we op beperkte schaal hen voorzien van voorlichtingsmaterialen, kennisoverdracht om de ziekte 
te voorkomen. Evenals bij de aardbevingsramp, blijven de toeristen weg en dat betekent voor 80% van de 
beroepsbevolking geen werk, geen inkomen en geen ondersteuning van de overheid. De ramp is langdurig. 

 

We waren gewend om ieder jaar naar Lombok te gaan maar dat was onmogelijk. We hopen dat we in de 

aankomende periode daar wel veilig naar toe kunnen gaan. In de tussentijd houden we per Whatsapp, mail, internet 
en telefoon contact met elkaar. Vanaf half november 2019 tot en met maart 2020 is Vera Pijnenburg, studente aan 
de TU/e, in onze dorpen actief bezig geweest om samen met ons lokale team de eerste belangrijke stappen te zetten 
naar zelfstandigheid. In 2020 wilden wij dit item afronden maar helaas gooide corona roet in het eten.  

Ook de bouw van het ziekenhuis in Oost Lombok liep flinke vertragingen op door o.a. de levering van materialen van 

buiten Lombok. In december was het gebouw klaar voor de audit maar de aansluiting en de levering van de 
elektriciteit was niet op tijd aangevraagd. 

 

2. Missie en visie  
 

Onze organisatie draait op 4 pijlers:  
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. 
Voor uitgebreide informatie aangaande bovenstaande items zie onze website www.stichtingvlok.nl. 
 
Persoonlijke betrokkenheid: jaarlijks gaan meerdere projectleden naar Lombok en rapporteren de voortgang aan 

het VLOK bestuur en donateurs. 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 bepreekt 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 in 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 donateurs om opgedane technische en organisatorische expertise en ervaring in te zetten voor 
de projecten  op Lombok.  Zoals met de TU/e, de Avans Hogeschool uit Den Bosch, TNO, Al Azar universiteit  en de 
technische school in de hoofdstad Mataram Lombok.   
Met het zonne-energie bedrijf JATAS  zijn we een overeenkomst (Memorandum of Understanding 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.  
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3. Projecten  2020 

1) De grootste investering en project was de aankleding van het nieuwe hospitaal op Oost Lombok. 
Eind december was het project gereed maar helaas, de plaatsing van de KWH meter en de spanleiding naar 
een voedingstrafo van de PLN (Provinciale elektriciteitsmaatschappij) liet op zich wachten! Deze 
voorzieningen kwamen rond 15 februari 2021 pas gereed. 
2) Na de aardbevingen zijn geheel vernietigde woningen weer herbouwd op kosten van de overheid.  
Echter er was geen rekening gehouden met de elektro voorzieningen in de woningen. Stichting VLOK heeft 
in 2019, 2020 en deels in 2021 deze gezinnen geholpen met een basisinstallatie ter waarde van 1 miljoen 
Roepia (€ 60,-). 
3) 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 Roepia (€ 12,-) voor hun onkosten. De 

kleuterschool in Orong ontvangt een maandelijkse vergoeding voor alle schoolkosten.  Drie jongeren, 

studerend aan de universiteit, hebben ook van ons ondersteuning ontvangen: opleiding tot 

verpleegkundige, ICT-er en maatschappelijk werkster. 

4) Door de gulle bijdrage van de Stichting de Carolusgulden konden we iedere maand chronisch zieken 

ondersteunen, transporten naar het hospitaal betalen en ad hoc ziektegevallen bekostigen. 

Ook aan tien oudere behoeftige armen spenderen we een maandelijks bedrag voor eten, kleding en 

drinken. 

In september zijn we begonnen met ondersteunen van nog een vijftal arme oude mensen. In totaal helpen 

we nu 15 ouderen die maandelijks  bezocht worden door Anna, onze verpleegkundige-in-opleiding. Zij 

controleert hoe het gaat en verstrekt de gelden (150.000 Roepia = ongeveer € 9,-) voor het kopen van 

boodschappen en andere noodzakelijkheden. De Stichting de Carolusgulden heeft ons € 4.200,- 

geschonken om een jaar lang dit mooie project te bekostigen. 
  

4. Coronabestrijding in de dorpen 

Een maand nadat in Nederland de eerste coronagevallen bekend werden, kwamen ook de eerste berichten 
uit Indonesië. Van de Nederlandse Stichting Sumbing Bibir hebben we € 5.870,- ontvangen voor het 
bestrijden van het coronavirus in onze dorpen op Oost en West Lombok. Hierdoor konden we zorgen voor 
voorlichting, spandoeken, medicijnen, testapparatuur, eten, mondkapjes en vitamines. Daardoor zijn er tot 
op heden geen noemenswaardige coronabesmettingen in onze dorpen op Oost en West Lombok geweest. 
 

5. Vernieuwende projecten 

Daarvan kunnen we zeggen dat we veel samenwerking hebben van de Avans Hogeschool uit Den Bosch en 

de TU/e Eindhoven. De Avans Hogeschool heeft aanvullende studies verricht naar het winnen van 

condenswater. Met het rapport kunnen we hun aanbevelingen voor de twee gebouwde Warka 

watertorens op Lombok gaan aanpassen. Oorzaak voor de aanpassingen: op de Al Azar universiteit en een 

technische middelbare school zijn de 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 2021 gaan 

we, als corona verdwenen is,  op locatie verder met onderzoek. 

 

Tevens is er ook een eerste aanzet met het SUNGLACIER project. Met behulp van zonne-energie en 

eenvoudige elektronica-onderdelen kan er per dag 20 liter schoon drinkwater geproduceerd worden. Het 

verbruik is laag, slechts 18 Watt. In 2021 wordt dit item uitgebreid opgepakt door de TU/e. 

 

Door corona viel het toerisme volledig stil en is er geen inkomen noch overheid ondersteuning. In het 

gebied waar wij actief zijn, zijn er bijna geen alternatieve arbeidsmogelijkheden.  
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Wel hebben we een goede alternatieve keuze gemaakt voor het bewerken van de 

gronden in en rond de dorpen, door deze geschikt te maken voor de teelt van groenten, fruit en bosbouw. 

Een belangrijke voorwaarde is het stoppen van de erosie langs de beek en het ophogen van de 

aangrenzende gronden. Het verval is op meerdere plaatsen ernstig en herstel is een bittere noodzaak. 

In augustus zijn we in contact gekomen met de landelijke stichting YBTS = Yayasan Bina Tani Sejahtera. 

Zij werken in heel Indonesië en ondersteunen kleinschalige land- en tuinbouwprojecten met 

vooronderzoek, kennis, opleidingen en gelden (17%). Zij onderhouden contacten met de 

Landbouwhogeschool te Wageningen (Wageningen University & Research). 

Met hen hebben we afspraken/M.O.U. gemaakt voor verdere samenwerking. Zodra sponsorgelden 

beschikbaar zijn, gaan we 20 personen 

opleiden tot farmer. 

In oktober zijn we een pilot gaan draaien 

met een werkeloze man in het dorp 

Orong. 

Op een stuk land heeft hij een mooie 

moestuin gemaakt. Begin 2021 had hij 

reeds vele soorten groenten gekweekt en 

verkocht. Voor de aankoop van nieuwe 

zaden en plantjes heeft hij reeds 200.000 

Roepia (€ 12,-) gespaard. Kortom, een 

klein maar veel belovend succes. 

 

 

 

Fauzi is onze pilot farmer met de jongste aanplant 

 

6. Bouw ziekenhuis Oost Lombok 

Dankzij de gulle gaven van vijf grote sponsoren uit Nederland (de 

Stichting Wees een Kans, Damiano, BenVeh, Fermazan en Wilde 

Ganzen) waren we  financieel en technisch in staat om een 

compleet nieuw ziekenhuis te bouwen van 50 x ruim 10 meter.   

Een groot Stichting 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 dat er 

simpelweg niet 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 eind november in dat zelfde jaar. 
 

     De Hoofdingang 

 

Fase 2: de afwerking van het gebouw, zowel de binnenkant als de buitenkant: inclusief alle soorten bekabeling en 
installaties. Als sluitstuk de audit of alles naar behoren uitgevoerd is. 
In maart 2020 werd fase 2 gestart en door diverse vertragingen (o.a. corona) was de bouw eind 2020 gereed. Echter 
men had vergeten om op tijd de aansluiting van elektriciteit aan te vragen bij de provinciale overheid, de PLN. Pas op 
14 februari 2021 was de installatie compleet, 21 februari 2021 is de audit afgerond en zijn er meerdere punten van 
aandacht die verbeterd moeten worden. 
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7. Samenwerkingsverbanden 

Stichting VLOK verkeert in de gelukkige omstandigheden dat zij goede contacten heeft met fondsen, privé 
donateurs, instellingen en scholen. 
In Nederland hebben we warme contacten met de Avans Hogeschool uit Den Bosch.  
Met Avans Hogeschool werkt Stichting VLOK reeds drie jaar samen. Zij hebben vier ondersteunende rapporten 
opgemaakt voor: 
a) In 2018, optimaal herstel van beschadigde huizen. 
b) In 2019, de bouw van een Warkatoren voor het winnen van water uit condens. 
c) in 2020, verder onderzoek naar meerdere soorten winningen van condenswater en naar verbeterpunten van de 
Warkatoren. De twee torens op Lombok produceren nauwelijks water. Mogelijke oorzaak: verkeerd doek gebruikt 
voor het NIET doorlaten van de zonnestralen rondom de torens. Hopelijk kunnen we dit in 2021 herstellen. 
d) Voor 2021 staat gepland het verzamelen van alle gegevens voor het bouwen van een aardschokvrij gebouw. Zodra 
alle informatie verwerkt is, gaan een of meer studenten naar Lombok voor het daadwerkelijk bouwen van een 
woning  in een van onze dorpen op West Lombok. 
 

Een andere optie is SUNGLACIER. Met behulp van 
zonne-energie en eenvoudige elektronicamiddelen 
kunnen we meerdere liters condenswater per dag 
produceren. Ook hier gaan de studenten van de TU/e 
mee aan de slag. 
 
De Sunglacier in de woestijn van Mali, Afrika 
Ontworpen door Nederlandse ingenieurs 

 
Dankzij de TU/e  hebben we op Lombok van eind 2019 tot maart 2020 ondersteuning  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 was: De basis leggen voor het streven naar zelfstandigheid zodat zij verder kunnen zonder 
de zorg van onze Stichting VLOK, samenwerking met de Al Azar Universiteit en het bevorderen van de zonne-energie 
organisatie.  
 
Met TNO en Universiteit Twente 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. Eind 2020 was het eindrapport nog niet bekend.  
 
Met de Nederlandse Stichting Sumbing Bibir zijn onze contacten aangehaald en konden we vele gezinnen en 
locaties voorzien van corona beschermende middelen, testapparatuur, eten en vitaminen.  
 
De Stichting de Carolusgulden heeft ons bijzonder blij gemaakt met gelden voor de zieken en bejaarden in onze 
dorpen.  
 
Donateurs, selectie en ondersteuning 
Voor het werven van donateurs zijn we gaan samenwerken met Charity Match uit Den Haag. 
Eind 2020 zijn we begonnen met het opzetten van een pilot voor het verkrijgen van gelden voor het uitvoeren van 
de tuinbouwprojecten. 
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8. Streven naar zelfstandigheid 

Daar zijn we reeds meerdere jaren mee bezig, vooral in het opleiden van mensen naar een niveau dat hen ook in 
staat stelt om zelfstandig verder te gaan met op de achtergrond de Stichting VLOK. 
Deze verdere, grote mate van zelfstandigheid wilden we tezamen in twee jaar bereiken. In 2019 zijn we er reeds 
mee begonnen. Begin november 2019 is Vera Pijnenburg naar Lombok gekomen en heeft als studente van de TU/e 
gedurende vier maanden gewerkt naar verzelfstandiging van een lokale organisatie. 
De resultaten zijn meer dan positief, zie punt 7 Samenwerkingsverbanden. 
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 
donateurs. 
Helaas gooide corona roet in het eten, we konden niet naar het eiland reizen. Dankzij de moderne 
communicatiemiddelen konden we toch stappen zetten en dat uit zich o.a. in het professioneel opzetten van 
plannen, begrotingen en terugkoppelingen. In 2021 hopen we wel te kunnen gaan om de “zelfstandigheid“ af te 
ronden. 
 

9. Wensen voor 2021 

 Wat willen we in 2021? 

1. Een door erosie verwoeste kleuterschool in het dorp Pananggak op West Lombok  herbouwen. 

2. De arme schoolkinderen blijven ondersteunen. 

3. De  nieuwe lokale organisatie verder meehelpen naar zelfstandigheid, medische ondersteuning verlenen  en 

de oudjes financieel helpen. 

4. De zonne-energie organisatie verder uitbouwen.  

5. Het bestrijden van de erosie, het opzetten van tuinbouw in de dorpen. Het bouwen van twee kippenfarmen 

met steeds voor ogen houden het scheppen van banen en de mensen voorzien van groenten voor eigen 

gebruik en voor de verkoop.  

6. Samen met de TU/e eenvoudige installaties ontwikkelen voor het verkrijgen van drinkbaar     

condenswater. 

7. Het bouwen van een schokbestendige modelwoning inclusief gebruik maken van goedkope 

duurzame middelen inclusief goede isolatie en inrichting. Enige leerlingen van de Avans Hogeschool 

verzorgen de gegevens. 
  
line       
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10.  Financiële rapportage 

Voor nadere toelichting en financiële verantwoording  wordt verwezen naar het jaarverslag van onze 
website: www.stichtingvlok.nl 
  

Kort overzicht financieel verslag 2020: 

Baten  

Particulieren     € 1.421,- 

Stichtingen/fondsen    € 99.070,- 

Andere organisatie zonder winstbejag  € 1.171,- 

Overboeking van spaarrekening  € 66.000,- 

Beginstand 2020    € 2.681,- 

 

Lasten: 

Uitvoering projecten op Lombok  € 168.866,- 

Beheer, administratie en website kosten € 659,- 

 

Overgeheveld naar het jaar 2021:  € 1.477,- 

 

Voor een uitgebreid financieel jaaroverzicht:    zie de website  www.stichtingvlok.nl 

 

 

 

 

11. Dankwoord 
 

Wij willen alle medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen van, voor en bij de Stichting VLOK enorm  
bedanken voor hun inzet. 
Onze donateurs eveneens dank voor jullie bijdrage voor de projecten, maar vooral ook voor de steun die 
we ondervonden bij de bouw van een ziekenhuis en het schenken van gelden voor de aanschaf van 
materialen ter voorkoming van corona en extra ondersteuning voor de arme ouderen in onze dorpen. 
  
Namens het bestuur van de Vrienden van Lombok en het team op Lombok, oprechte dank voor uw steun 
in het afgelopen bizarre jaar. 
 
Harry Peters, 
Voorzitter Stichting VLOK 
  
www.stichtingvlok.nl      

http://www.stichting/
http://www.stichtingvlok.nl/

	2. Missie en visie 
	In september zijn we begonnen met ondersteunen van nog een vijftal arme oude mensen. In totaal helpen we nu 15 ouderen de maandelijks  bezocht worden door Anna, onze verpleegkundige-in-opleiding. Zij controleert hoe het gaat en verstrekt de gelden (150.000 Roepia = ongeveer € 9,-) voor het kopen van boodschappen en andere noodzakelijkheden. De Stichting de Carolusgulden heeft ons € 4.200,- geschonken om een jaar lang dit mooie project te bekostigen.


