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1. Voorwoord 
 
Het jaar 2021 was een druk jaar voor de stichting VLOK (Vrienden van Lombok), Nederland. In dit 
jaar vonden er enige belangrijke wijzigingen plaats en moest het bestuur van de Stichting VLOK 
Nederland zich voorbereiden op de toekomst. Dit jaar stond in het teken van enige belangrijke 
ontwikkelingen; op de eerste plaats vonden er enige bestuurswisselingen plaats, op de tweede 
plaats werd er door een contract te sluiten met een fondsenwerver (Charity Match) een nieuwe 
vorm van fondsenwerving geïntroduceerd. Doordat deze vorm van fondsenwerving zeer succesvol 
was heeft VLOK twee grote projecten kunnen bekostigen. Niet in de laatste plaats stond 2021 in 
het teken van de beginnende ontwikkeling naar verzelfstandiging van onze zusterorganisatie VLOK 
Indonesia. 
Ook het afgelopen jaar  hebben we in onze 5 dorpen op Lombok geen corona gevallen te melden. Dat in 

grote tegenstelling met de hoofdstad Mataram.  Het eiland Lombok is lang gesloten geweest voor toeristen 

die van buiten Indonesië komen. Door corona ligt het toerisme nog volledig stil en is er geen inkomen 

noch overheidsondersteuning. In het gebied waar wij actief zijn, zijn er bijna geen alternatieve 

arbeidsmogelijkheden.  

 

2. Samenvatting  
Voor Stichting VLOK was 2021 een bewogen jaar, naast de bestuurswisseling en het vinden van een 

fondsenwerver werd de koers ingezet naar het verzelfstandigen van de stichting VLOK Indonesia. 

Aan de andere kant was ons beleid ook een voortzetting van onze jarenlange aanpak; het 
stimuleren van de bestaanszekerheid op Lombok door het tegengaan van erosie, het bouwen van 

kippenschuren en het ontwikkelen van de fruit- en tuinbouw. Ook de ondersteuning van de 
gezondheidszorg door de bouw van een ziekenhuis (gereed in 2021) en het ondersteunen van een 

project om protheses voor benen te maken loopt door. Onze samenwerking met universiteiten en 

instellingen wordt voortgezet in projecten zoals; het winnen van drinkwater, het bouwen van 
aardschokbestendige huizen en ondersteuning van de landbouwprojecten op Lombok. Ook blijven 

wij ouderen en zieken ondersteunen. 
 

 

 

 

3. Profiel van de organisatie: missie, visie, doelen en strategie 

 

Stichting VLOK is in 2002 gestart met het ondersteunen van mensen in de dorpen; Orong en Kekeran op 

weg naar meer economische zelfstandigheid en bestaanszekerheid . Enige Jaren later volgde het 

dorp Teloke in de regio Batulayar Lombok Barat. 

Missie;  
het verbeteren van de leefomstandigheden van de bewoners van de dorpen Orong, Kekeran en 
Teloke op Lombok op zodanige wijze dat de bewoners zelfredzaam hun ontwikkeling in eigen 
hand kunnen nemen, dit wordt gedaan door:   
 

1. Het verbeteren van de economie, creëren van werkgelegenheid, 
2. Het ondersteunen van allerlei verschillende vormen van educatie, 
3. Voorzien in gezondheidszorg en het geven van extra steun aan de ouderen aldaar 
4. Het verbeteren van de infrastructuur. 
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In de praktijk betekent dit; 

 Het opleiden van mensen,
 Het ondersteunen van de toegang tot de gezondheidszorg,
 Het renoveren en bouwen van huizen, toiletten en scholen,
 Het bouwen van elektrische installaties, zone- energie en de opleiding tot installateur 

zonne-energie,
 Het stimuleren van de productie van schoon drinkwater,
 Banen scheppen,
 Het aanplanten van fruitplantages.
 Het bestrijden van erosie (beschermmuren plaatsen),
 Het verbeteren van het leefklimaat in de dorpen.

 

Doelen: 

VLOK Nederland streeft de volgende doelen na; 

-het bieden van een zodanige ondersteuning aan de bevolking dat zij met de geboden middelen zichzelf 

kunnen onderhouden (vestigen van bestaanszekerheid) en; 

-het ondersteunen van onze zusterstichting, VLOK Indonesia in haar weg naar zelfstandigheid. 

Strategie 
Strategisch volgt VLOK nu de volgende paden; 

Van het aanvragen van fondsen door VLOK Nederland en het daarmee financieren van projecten in 
Indonesië verlegt VLOK Nederland het beleid naar: 

-het ondersteunen van onze zusterorganisatie, VLOK Indonesia in het ontwikkelen, begroten en uitvoeren 

van projecten om de leefomstandigheden en de zelfredzaamheid in de dorpen te verhogen, waarbij; 

-VLOK Indonesia zelf fondsen zoekt en samenwerkt met Nederlandse en wereldwijde  fondsen om 
ontwikkelingsprojecten in de dorpen mogelijk te maken. 

 

Visie 
 
Een mens kan de wereld niet veranderen maar we kunnen wel de wereld veranderen voor één mens. 
Verander de wereld voor genoeg mensen zo dat zij zelf hun wereld kunnen gaan veranderen. 

 

In de praktijk draait onze organisatie op de volgende 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. 
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.  



 

Jaarverslag 2021    Stichting VLOK        Pagina 5 van 10 
 

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. Periodieke overleg met de andere projectmanagers 
en het bestuur. De lokale stichting Vlok is opgericht in 2020 en heeft de naam: Stichting LOMBOK 
SAHABAT BANGSA. 
Met de lokale technische scholen op Lombok werken we nauw samen in de ontwikkeling van 
waterwinning uit condens 
 
 

4. Bestuur en medewerkers 
In 2022 zijn er enige bestuurswisselingen geweest. Inmiddels bestaat het bestuur uit de volgende 
personen: 
-Theo Hazelhof, voorzitter, 
-Harry Peters, projectcoördinator, 
-Charles van Sambeek, penningmeester en websitebeheerder, 
-Monique de Jong, secretaris 
 
 
Onze medewerkers in Indonesië zijn; 
 
Abdul Azis, 2de voorzitter en projectmanager 
Esni, projectleider bouw en elektra, 
Rasyied Muhammad, penning meester enprojectleider, 
Mohammed Komarudis; Voorzitter, architect/bouwkundige, 
Nurul (Nunung) Hijah; penningmeester stichting VLOK voor Oost- en West Lombok, 
Suparman; algemeen projectleider, 
Ismael Eko, projectleider in Kekeran, 
Herman, projectleider in Orong, 
Supardi; projectleider Electro 
Dahery Plonkas, lokaal secretaris, 
Uyun; tolk in Oost Lombok 
 

 

5; Werkmethoden en successen in 2021; Onze projecten  
 
Algemene uitgangspunten bij de werkwijze van de stichting VLOK 
 
Inkomsten en uitgaven:   
Vrijwel alle gedoneerde bedragen, buiten de verwervingskosten, 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/Tilburg, TNO, Al Azar universiteit  
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en de technische school in de hoofdstad Mataram Lombok. Deze samenwerkingsverbanden zijn 
een steun in de rug voor de stichting VLOK Indonesia. 
 

 
Projecten in 2021; 
 
In 2021 liepen er projecten op de volgende vlakken; 
A; ontwikkeling van werkgelegenheid, infrastructuur en voedselzekerheid, 
B: ondersteuning van behoeftigen en coronabestrijding/ondersteuning, 
C: ontwikkeling van de gezondheidszorg, 
D: projecten omdrinkwater te winnen, 
E: Bouw ziekenhuis op Lombok, 
F: herbouw school in Penanggak, 
G: Vernieuwende projecten. 
 
Ad A: ontwikkeling van werkgelegenheid, infrastructuur en voedselzekerheid 
Bouw van kippenschuren: 
Er worden twee schuren gebouwd met zonne-energie en extra dak isolatie. Tot nu toe is één schuur gereed 
en zijn de eerste kippen begonnen met leggen. Twee gezinnen hebben hierdoor een zekere bron van 
inkomsten. 
 
Groententeelt: 
Het tweede project was het opleiden van 20 mannen tot kweker van groenten en fruitgewassen inclusief 
het geschikt maken van gronden voor de teelt en bescherming tegen loslopende dieren.  We zitten nu in 
een afrondende fase en hebben de eerste foto's al binnen van o.a. gekweekte pepers, boontjes en maïs. 
 
Herbouw woningen: 

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 
Haella heeft in 2021 in totaal 70 gezinnen geholpen met een installatie ter waarde van 1 miljoen 
Roepia (€ 60,-) per woning. 
 

Studenten van de AVANS hogeschool hebben een aardschokbestendig huis ontwikkeld. De bouw 

bestaat uit lokale materialen zoals cement, bamboe, stenen, rotsen en bouwmaterialen die op 
Lombok gekocht kunnen worden. Doelstelling is om het pand te bouwen door eigen bouwvakkers 

en de woning geschikt te maken voor het onderkomen van onze stichting en als modelwoning. 

 

Ad B: ondersteuning van behoeftigen en coronabestrijding/ondersteuning 

Ook dit jaar heeft de Stichting VLOK samen met het lokale bestuur 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. Twee jongeren, studerend aan de universiteit op Lombok, 

ontvangen onze steun voor de groei naar ICT-er en maatschappelijk werkster. 

 

Door de bijdrage van de Stichting  Bart Molenaar konden we gedurende 1 jaar chronisch zieken en 

bejaarden ondersteunen, de transporten naar het hospitaal betalen en ad hoc ziektegevallen 

bekostigen. Ook aan 15 oudere behoeftige armen spenderen we een maandelijks bedrag voor 

eten, drinken en kleding. 
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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. 

 

Coronabestrijding en ondersteuning in de dorpen 

In de dorpen zijn zo goed als geen ziektegevallen bekend. Slecht 2 studenten die terug kwamen uit 
Java waren positief. Gelukkig liep dat goed af.  Regelmatig hebben we de armsten ondersteund 

met etenswaren, vitamine C en zeep. Alle mensen konden ingeënt worden, maar meer dan 30% 
heeft geweigerd. De verpleegkundigen kwamen naar de dorpen maar velen zijn die dag de bergen 

ingevlucht. Tot op heden geen noemenswaardige coronabesmettingen in onze dorpen op Oost en 

West Lombok.  
 

Ad. C: ontwikkeling van de gezondheidszorg, 

Beenprotheses; 

Erik Vernooij, een student aan de TU/eindhoven, heeft een 3D printer ontwikkeld die 
beenprotheses kan maken. Samen met hem willen we in juli 2022 de installatie daar heen brengen, 

uittesten in een van de ziekenhuizen op Lombok, de dokters  instrueren en de installatie over 
dragen aan hen. Er zijn meer dan 13.000 patiënten die een prothese nodig hebben.  

De prijs voor een prothese is relatief laag, ongeveer 50 a 60 euro. 

 
Ad. D: Projecten om drinkwater te winnen; 

 

Stichting VLOK werkt op dit gebied samen met de Avans Hogeschool uit Den Bosch en de TU/e 

Eindhoven. De Avans Hogeschool heeft aanvullende studies verricht naar het winnen van 

condenswater. Een eerste experiment met twee WARKA torens mislukte; op de Al Azar universiteit 

en een technische middelbare school zijn de twee torens, met constructiefouten, gebouwd. 

Het resultaat was zonder meer slecht; deze torens wonnen per dag maar 2 liter drinkwater, dit is 

niet de moeite waard. Mogelijk dat er constructiefouten gemaakt zijn. Met het rapport van de 

Avans Hogeschool zijn we de twee Warka watertorens op Lombok gaan aanpassen. In 2022 gaan 

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

Tevens is er ook een eerste aanzet gemaakt met een ander condenswaterproject. Met behulp van 

zonne-energie en eenvoudige elektronica-onderdelen kan er per dag 20 liter schoon drinkwater 

geproduceerd worden. Het elektriciteit verbruik is laag, slechts 18 Watt. In 2022 wordt dit item 

mogelijk opgepakt door de TU/e. 

 

Ad. E: bouw van het ziekenhuis op Lombok 

  
Dankzij de gulle gaven van vijf grote sponsoren uit 

Nederland (, 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 super groot  VLOK project waarvoor 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.  
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De afwerking van het gebouw, zowel de binnenkant als de buitenkant: inclusief alle soorten 
bekabeling en installaties zijn door ons bekostigd. Als sluitstuk werd de technische en de financiële 
audit met een voldoende rapportcijfer uitgevoerd. 
In 2022 hopen we met ons team uit Nederland het hospitaal officieel te kunnen openen. De 
grootste investering 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. 
 Zowel de financiële als de technische Audit zijn goedgekeurd, echter we wachten nog op reactie vanuit 
Lombok/ 

 
 
Ad. F: herbouw school in Penangkak 
 
In juli 2018 zijn er vele aardschokken geweest. De kleuterschool in het naburige dorp Penanggak 
werd verwoest en sindsdien zitten ze in een tent met provisorische wanden van golfplaten en 
houten platen. Nieuwbouw is dringend gewenst. Alle gegevens voor de herbouw zijn 
beschikbaar.  We zijn al meerdere jaren bezig met het vragen van een deel of gehele sponsoring 
voor de school. Momenteel zijn de vooruitzichten voor financiering steeds beter aan het worden. 
We blijven ook in 2022 actief met het benaderen van mogelijke donateurs.          
 
 
Ad G: Vernieuwende projecten 

 

Toerisme:  

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 oktober 2020 zijn we in contact gekomen met de regionale overheidsorganisatie, die hulp 

verleent aan startende boeren. Zij ondersteunen kleinschalige land- en tuinbouwprojecten met 

vooronderzoek, kennis en opleidingen.  Zodra sponsorgelden beschikbaar zijn, gaan we 20 

personen opleiden tot farmer. 

  

 

6.  Financiële verantwoording 

 

Kort overzicht financieel verslag 2021: 

  

IN     UIT    

         

         

particulieren 4114   Projecten   45000 

stichtingen 60735   beheerskosten  773 

overig  11226   Charity Match  7116 

   € 76.075    bankkosten  186 

        € 53.075  
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Jaaroverzicht 2021        

         

Startbedrag 4764       

Baten  76075       

Lasten  -53075       

Eindstand   €27.764        

 

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

 
7. Vooruitblik 
 

VLOK blijft werken aan het ondersteunen van armen , zieken en behoeftigen maar werkt 

tegelijkertijd aan het ondersteunen van VLOK Indonesia op weg naar haar zelfstandigheid. 

Tegelijkertijd zetten wij de samenwerking met de universiteit(en) en de hogeschool voort zodat 

naast geldelijke steun ook wetenschappelijke ondersteuning  en verbetering van de 

gezondheidszorg voor Lombok mogelijk is. 

 
De verzelfstandiging van VLOK Indonesia 

Vanaf 1-1-2022 zal het VLOK Indonesia team zelfstandig zijn en maken zij zelf alle financiële- en 
voortgangsrapportages. Een spannende tijd voor ons allen. Een belangrijk item is het maken van de 
jaarbegroting 2022 door het lokale team op Lombok. Het is ze gelukt om een lijst van 
benodigdheden/wensen samen te stellen. In de bijlage een compleet overzicht van hun noden en 
hopelijk ook voor ons een goede indicatie waar zij ondersteuning nog nodig hebben. Zowel de 
Roepia als de Eurobedragen staan vermeld in hun jaarbegroting. 

Ondersteuning van armen en studenten 

Een belangrijke poot voor VLOK blijft de permanente ondersteuning van behoeftigen en studenten; 
De arme gezinnen, die de schoolkosten niet kunnen betalen, ondersteunen wij al meerdere jaren. 
De kosten voor het hoger onderwijs zijn in verhouding hoog, wij helpen twee gezinnen zodat hun 
kind zorgeloos kan studeren. Ook kleuterleiders worden door ons ondersteund omdat zij in 
Indonesië geen salaris krijgen van de overheid, ze zijn volledig afhankelijk van de vrijwillige 
bijdragen van de ouders. In de corona periode, komen er geen toeristen naar Lombok.  
Daardoor is er geen werk en dus nauwelijks inkomen om een bijdrage te leveren aan de salarissen 
van de leerkrachten. 

Voortzetting bestaande projecten 

VLOK blijft doorgaan met de volgende projecten; het herbouwen van een verwoeste kleuterschool, 

de uitbouw van zonne-energie, erosiebestrijding, drinkwaterwinning en het bouwen van 

aardschokbestendige woningen. 
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8. Dankwoord 
Wij willen alle medewerkers, vrijwilligers en betrokkenen van, voor en bij de Stichting VLOK enorm  
bedanken voor hun inzet. 
Onze donateurs eveneens grote dank voor jullie bijdrage aan 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 
aandacht en steun in het afgelopen jaar. 
 
Theo Hazelhof, voorzitter stichting VLOK, 
Harry Peters, Projectmanager Stichting VLOK. 
 
Voor uitgebreide informatie aangaande bovenstaande items zie onze website   
www.stichtingvlok.nl. 
 
  
  

 9. bijlagen: 
 
1. Samenwerkingsverbanden 
2. Donateurs 


