
Vervolgverslag 2  van de activiteiten op Lombok 17augustus tm 12 september 2022 

Beste mensen, 

Tussen de bedrijven door, probeer ik  mijn 2
e
 verslag te maken.  

Nog een paar dagen en dan terug weer naar huis waar meerdere stakingen bezig zijn . Dus teruggaan 

met de trein zal moeilijk gaan. 

 

Voorgang ziekenhuis en bezoek aan de Bupati(regio gouverneur: 

De afspraak met de Bupati wil maar niet lukken. Ondanks dat er 2lokale kennissen van ons die met 

hem of zijn secretaris bevriend zijn. Het wachten is over een paar dagen voorbij zonder enig resultaat 

met hem. We willen dat hij officieel het ziekenhuis op naam zet van de overheid en niet op DMS(een 

semi overheid instantie. 

Overname kleuterschool in Orong door de overheid 

De school staat nog steeds op naam van VLOK en de grond waarop het gebouw staat is in het verre 

verleden betaald door mij en daar wil ik van af. 

In het afgelopen weekend zijn we zonder enige problemen op bezoek geweest bij de West Lombok 

Bupatie. 

Hij kan er niet zelf iets aan doen maar adviseerde ons om naar 2 van zijn departementen te gaan: 

Opleidingen en Grondbeheer van de regio .  

Een dag later zijn we met een goede vriend van Abdul ( onze lokale voorzitter)naar de 

departementen gegaan. We waren overal direct welkom mede omdat de vriend (meerdere keren 

dorpshoofd is geweest) en vele mensen kent op 

de departementen. Het was een zegen voor ons 

dat we met weinig bla bla bla de zaken konden 

doorspreken met koffie.De afspraak is gemaakt 

dat zij eerst onderling overleggen en daarna met 

de beide departementen. We wachten af. 

 

De school in Orong wordt door vele vaders en 

moeders GRATIS opgeknapt. Het heeft geholpen 

om met de vuist op tafel te slaan! 

 

 

Inwijding van de kleuterschool in Penanggak: 

Dat was op de 7
e
 september.  

Een 35 tal mensen waren bij de plechtigheid aanwezig: de regio burgemeester, het dorpshoofd, de 

hoofdonderwijzer, ons complete team inclusief Nunung, alle 5 de leerkrachten en andere 

genodigden. Uiteraard werd er veel gesproken en konden we daarna het doosje met lekkers 

verorberen. Onze projectleider mister Big/Raysied vond het een uitstekend idee om aan het lekkers 



nog een pakket BUNGKUS aan toe te voegen. Bungkus is vergelijkbaar met een “meeneem Chinees”     

Dat pakketje hebben we maar meegenomen naar ons eigen verblijf. Een dag later een mooi stuk 

aangaande de opening in de LOMBOK POST krant. 

Voorgang instructie door Erik Vernooi voor het maken van protheses met behulp van een 3D 

printer 

Helaas is het project volledig mislukt. In de praktijk bleek dat de printer te traag, erg warm werd en 

daarna stopte. Daarna begon de 3D printer  opnieuw met het maken van de prothese. 

Dr Arbi en zijn collega’s zijn diep teleur gesteld en de dokter probeert nu of de printer voor andere 

kleine doeleinden geschikt gemaakt kan worden. Hij weet dat in de plaats SOLO op Java een bedrijf is 

die machines maakt voor het maken  van allerlei soorten protheses. Binnenkort gaat hij daar naar toe 

en rapporteert aan Abdul en  ons. Erik is inmiddels weer in Nederland en heeft geen afscheid 

genomen van Dr Arbi en van ons. De Dokter is na de mislukking op het matje geroepen bij zijn 

directeur. Hopelijk blijft het bij een stevig gesprek. Hier in Nederland zal ik de sponsors op de hoogte 

moeten brengen over het eindresultaat met een mogelijk vervolginformatie van Dr Arbi als hij uit 

Solo terug komt. 

 

Het testen van ogen en het bestellen van brillen. 

In 2 weekenden zijn alle ogen getest bij mensen die bij ons op bezoek kwamen. M.b.v de speaker op 

de moskee werden de mensen opgeroepen dat zij een gratis test konden krijgen. Daar werd goed op 

gereageerd.. Reni is reeds jaren onze opticien, is, enige jaren geleden, op kosten van VLOK opgeleid 

op Java en werkt nu een paar dagen in de week in een van de ziekenhuizen in Mataram. Ongeveer 

200 mensen werden door Reni getest. Alle +plus brillen zijn besteld en ontvangen. Nu nog de -min 

brillen. Deze kosten duurdere en we kijken nu waar we de meeste korting kunnen bedingen. In de 

late avond op 8 september kwam nog een moeder met haar 17 jarige zoon vragen of wij ook haar 

zoon wilde sponseren voor de aanschaf van een bril met de glassterkte van -min6. De oorzaak van 

zijn slecht zien was dat hij in zijn vroege jeugd achterover is gevallen en met zijn hoofd hard op de 

vloer terecht was gekomen. De kosten voor deze speciale “dure”bril is 650.000 IR = ongeveer €43. 

Voor de ruim 70 +plus brillen hebben we 2.4 miljoen Roepia betaald = ongeveer €160  

                

Maken van 40 basic elektrische installaties. 

Deze 40 installaties gaan we maken in onze dorpen. Het grootste gedeelte in Penanggak. In dat dorp 

is nog niets veranderd. Een korte inspectie was voldoende om snel aan de gang te gaan. Dat doet 

Esni met 2 van de 4 leerlingen. Een dag later doet hij hetzelfde maar dan met de 2 andere leerlingen.  

Het is vaak onvoorstelbaar hoe de spullen aan elkaar hangen en dat er blijkbaar geen ongelukken 

gebeuren. Met de aanleg gaan we een veilige installaties aanleggen.  Iedere kamer krijgt verlichting  

met schakelaar en een dubbel stopcontact. De bewoners mogen kiezen waar ze deze willen hebben 



Alle spullen zijn gekocht voor de 40 huizen.  

Er was echter een misverstand ontstaan waardoor we 40 

stekkers met randaarde kregen in plaats van 40 stekers 

voor het koppelen van de bedrading in de verdeeldozen.  

Van Esni, onze projectleider elektro kreeg ik te horen dat 

de spullen geruild worden en ook naar ons adres gebracht 

worden!  En perfecte service! 

 

 

 

 

Onze 4 studenten met maken, “meten is weten” en 

testen van hun allereerste installatie. De vreugde was 

groot toen bij de eerste test de lamp aan en uit ging! 

 

De terugreis  komt in zicht. 

Over een paar dagen gaan we terug naar NL. Dat betekent hier dat je nog van alle kanten bestormt 

wordt om toch nog enige sponseringen te doen voor achterstand klusjes in en rond het huis. In de 

avonduren zit de bruka vol met wachtenden. Kortom de noodzaak van hulpverlening is meer dan 

gewenst. 

 

Hopelijk kan ik nog verslag 3 maken aangaande  de diverse voortgangen 

 

Met tropische groeten en buien. 

Harry 

 

 


