
 

 

Eindverslag van de activiteiten op Lombok 17augustus tm 12 september 2022

Beste mensen, 

Er zijn reeds meerdere weken verstreken dat wij weer veilig geland zijn in Nederland en dit eindrapport van de 

activiteiten op Lombok. De oorzaken waren flinke verbouwingen in 

en lekkages in de badkamer. 

 Terugkijken op de resultaten op Lombok 

Overal waar ik kwam was er blijdschap en warme vriendschap. Vooral omdat onze stichting VLOK hard

aan het realiseren van banen in de agricultuur en het opzetten van 2 kippenschuren met daarin ondergebracht een 

200 tal legkippen, het bouwen van een nieuwe kleuterschool, het ond

kleuterleidsters van 4 scholen, het verstrekken van een honderdtal brillen, vele kleine bijdragen

bestrijden van de armoede en allen de zekerheid 

Op meerdere plaatsen hingen “WELKOM”

Door de langdurige  corona zijn er veel achterstanden ontstaan in het gewone dagelijkse leven.

en drinken, achterstallig onderhoud van de huizen, kleding

Inwijding van de kleuterschool in Penanggak

Dat was op de 7e september. In het vorige verslag heb ik reeds hiervan verteld.

De eerste lessen in de nieuwe school in Penanggak

Om de kleuterschool compleet in te richten met 

tafels en stoelen komen we een  kleine €3000 te kort. Zoal

in Nederland gevonden die dit bedrag ter beschikking 

Het testen van ogen en het bestellen van brillen.

Dit project is afgerond. In totaal zijn een 200 tal mensen getest.

Roepia betaald = ongeveer €160. De minus 

middelen voor om ook deze brillen aan te schaffen. In 2023 worden ook deze mensen voorzien van een go

                  

van de activiteiten op Lombok 17augustus tm 12 september 2022 

Er zijn reeds meerdere weken verstreken dat wij weer veilig geland zijn in Nederland en dit eindrapport van de 

De oorzaken waren flinke verbouwingen in ons huis door schoorsteenbrand in maart 2022 

op Lombok is dat we met een gemengd gevoel terug zijn gegaan naar  Nederland.

hap en warme vriendschap. Vooral omdat onze stichting VLOK hard

aan het realiseren van banen in de agricultuur en het opzetten van 2 kippenschuren met daarin ondergebracht een 

200 tal legkippen, het bouwen van een nieuwe kleuterschool, het ondersteunen van vele arme studenten en de 

kleuterleidsters van 4 scholen, het verstrekken van een honderdtal brillen, vele kleine bijdragen

de zekerheid hebben geven dat we ze niet in de steek 

“WELKOM”-banners, vlaggetjes en stonden kinderen te zingen en te zwaaien.

Door de langdurige  corona zijn er veel achterstanden ontstaan in het gewone dagelijkse leven.

van de huizen, kleding, schoeisel en medische ondersteuning 

in Penanggak: 

In het vorige verslag heb ik reeds hiervan verteld. 

De school is 25 september opgeleverd. 

Vanaf 30 september kunnen 

naar hun nieuwe school gaan.

 Door de gestegen kosten en

aanpassingen aan de school hebben we 

niet alles kunnen realiseren. 

De aanpassingen waren

De twee leslokalen hadden maar een deur 

voor alle kinderen en onderwijzers. U

veiligheids- overwegingen hebben we er 

een deur  er bij laten maken.

In de 9 ramen kwam geen glas maar wel 

tralies om inbrekers tegen te houden. Om 

de kinderen wind en regenvrij te laten 

verblijven , hebben we toch maar glas 

geplaatst in alle ramen. 

e eerste lessen in de nieuwe school in Penanggak 

compleet in te richten met een overdekt buitenverblijf, speelplaats,

€3000 te kort. Zoals het er op dit moment  uit ziet , h

ter beschikking willen stellen zodat de school hééél

Het testen van ogen en het bestellen van brillen. 

Dit project is afgerond. In totaal zijn een 200 tal mensen getest. Voor de ruim 70+ brillen hebben we 2.4 miljoen 

. De minus - brillen zijn een stuk duurder, daar hadden we niet voldoende geldelijke 

om ook deze brillen aan te schaffen. In 2023 worden ook deze mensen voorzien van een go
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de kinderen wind en regenvrij te laten 

verblijven , hebben we toch maar glas 
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speelplaats, muurversieringen, kasten, 

uit ziet , hebben we een Stichting 

ééélemaal compleet is.  

brillen hebben we 2.4 miljoen 

brillen zijn een stuk duurder, daar hadden we niet voldoende geldelijke 

om ook deze brillen aan te schaffen. In 2023 worden ook deze mensen voorzien van een goede – bril.



 

Installatie van 40 basic elektrische installaties. 

Deze 40 installaties zijn de elektriciens in onze dorpen aan het maken. Afgesproken was dat onze lokale projectleider 

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

andere leerlingen. De resultaten zijn meer dan goed. De jonge mannen zijn na een 5tal huisrenovaties volledig 

zelfstandig woning voor woning aan het renoveren. Esni houdt de vinger aan de pols. Alle 28 woningen in het dorp 

Penanggak zijn gereed. In de eerste week van november is de klus geklaard. Daarna maakt onze lokale secretaris 

Dahery een eindrapport op en dit wordt door VLOK Nederland doorgestuurd naar de sponsor van dit project. 

   

Oplevering nieuwbouw ziekenhuis. 

Ook bij het ziekenhuis in Oost Lombok 

Ook hier werden we met alle egards door de directie en vele verpleegsters ontvangen. De  geldschieter van het 

pand, de stichting VLOK heeft te kennen gegeven dat zij graag zouden zien dat het ziekenhuis overgedragen wordt 

aan de regio overheid. Het geeft meer zekerheden in (aanname)beleid en toekomst.  In de maand augustus en 

september is geprobeerd om over dit onderwerp met de regio gouverneur een afspraak te maken. Helaas is dat niet 

gelukt. Met ons team hebben we een brandbrief opgesteld en naar hem aangetekend verzonden. Het wachten is 

nog steeds op een antwoord. 

 

De terugreis naar Nederland met KLM via Bali en Singapore, in totaal 15 uur vliegen   

8 personen in 2 auto’s hebben mij op het vliegveld van Lombok  

uitgezwaaid. Wederom een emotioneel gebeuren. Sommige 

leden zijn bang dat we mogelijk nooit meer terug zullen komen. 

Ik heb allen verteld dat het zeker de bedoeling is om in 2023 

terug te komen en met hen samen te blijven werken. Na een 

maand ervaringen opgedaan te hebben, is het duidelijk dat de 

noodzaak nog steeds sterk aanwezig is.   

 

  

Ons team op het vliegveld van links naar achteren en rechts naar 

achteren: Mus onze 24 uur chauffeur, Esni onze elektro 

projectleider en manusje van alles, Abdul Azis de voorzitter van 

de lokale stichting, Suri, de vrouw van Abdul en nieuw lid in de 

organisatie, 

Rechts: mr BIG./ Raysied de penningmeester en projectleider van 

de kleuterschool in Penanggak, onze secretaris steun en 

toeverlaat Dahery, Harry Peters en Nunung, docente aan de El 

AZAR universiteit op Lombok,Vlok presentatrice bij officiële 

aangelegenheden en tevens onze algemene penningmeester 

voor projecten op Oost en West Lombok. 

 

Mijn dank van reacties van velen tijdens mijn aanwezigheid aldaar! 

Harry Peters   namens Stichting VLOK 


