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Bijlage 1: 

Samenwerkingsverbanden 
 
Stichting VLOK verkeert in de gelukkige omstandigheid dat zij goede contacten heeft met fondsen, 
privé donateurs, instellingen en scholen. 
In Nederland hebben we warme contacten met de Avans Hogeschool in Den Bosch. Waarmee we 
reeds vier jaar samenwerken. 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 stond 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 om met behulp van zonne-energie en eenvoudige elektronicamiddelen 
condenswater op te vangen. Afhankelijk van de grootte, kunnen we meerdere liters condenswater 
per dag produceren. Ook hier hopen we dat de studenten van de TU/e  of AVANS daarmee aan de 
slag gaan. 
 

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 de verdere uitbouw tot zelfstandigheid zijn we verder gegaan en kwamen tot de conclusie dat 
de organisatie op Lombok per 1 januari 2022 volledig zelfstandig kan gaan draaien. 
 
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 2021 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.  
We hebben we alle kosten voor opleidingen verzorgd en ook vele kleine projecten zoals herstel van 
huizen, toiletten en elektro installaties gerealiseerd. 
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Bijlage 2; 
 
 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. De resultaten zijn meer 
dan geweldig. In totaal hebben we ruim 
€43 000 ontvangen voor het uitvoeren van 
twee grote projecten: het bouwen en 
compleet inrichten van twee kippen 
boerderijen, het opleiden van 20 mannen 
tot tuiniers, het inrichten van 20 stukken 
land voor de tuinbouw, het verzorgen van 
materialen voor de tuinbouw en de kippen 
boerderijen, het slaan en installeren van 
een 35 meter diepe waterput en het 

verstrekken van de nodige zaden en planten.  
 
In december hadden we een kleine ramp in onze dorpen. Een hoosbui van 6 uur aan een stuk heeft 
veel vernietigd van de aanplant van de nieuwe telers. Zie de foto op pagina 1.  Ook in het herstel 
van het tuinbouwproject hebben we studenten betrokken. 
 

 
 
 


