
 
 

Samen maken we het verschil 
 

  Geldrop, December 2022 

Deze ideële stichting zonder winstoogmerk stelt zich 

tot doel om donaties in te zamelen die geheel ten 

goede komen aan het verbeteren van de leef- en 

woonomstandigheden en het toekomstperspectief van 

de kinderen en hun families op Oost-Lombok, 

Indonesië. 

 

 

Stichting Anak-Anak Lombok Timur 

 

Beste vrienden van de stichting Anak-Anak Lombok Timur,  

 

Graag informeren we jullie over de situatie en de voortgang van de projecten van onze Stichting in het dorp 

Labuan Pandan op Oost Lombok in Indonesië. 

Hoe is het nu in Labuan Pandan? 

Het gaat helemaal niet goed met de gezondheid van onze contactpersoon Aris. 

Hij heeft vorig jaar twee keer een zwaar herseninfarct gehad. Deze week was 

z’n bloeddruk torenhoog en is hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. De 

situatie is zorgelijk en spannend. We hopen dat het de goede kant op mag 

gaan… 

 

Zijn dochter Titin vangt veel op voor hem voor de Stichting. We zijn blij te 

kunnen melden dat zij dit jaar geslaagd is voor haar bachelor studie in het 

onderwijs. Extra mooi is het natuurlijk, dat zij al haar kennis gebruikt 

voor het les geven aan “onze” kinderen! 

 

 

Economisch gezien gaat het nog steeds moeizaam. We richten ons,  in overleg met het team 

daar, vooral op ondersteuning op het gebied van medische zorg, huisvesting/sanitaire voorzieningen en 

verstrekken van schoolmaterialen.  

Medische zorg… 

De verpleegkundige houdt elke dag spreekuur. De inwoners weten de kliniek goed te vinden voor met name 

eerst hulp (wondjes, koorts, griep etc.) en medicijnen. De behandeling voorkomt vaak ergere klachten. 

Vandaag hoorden we in gesprek met onze contactpersoon Acok, dat er een nieuw virus rondgaat in het dorp: 

het cikungunya virus, overgebracht door muggen die overdag steken. Het veroorzaakt koorts en 

gewrichtsklachten en soms ook verlammingsverschijnselen. De muggen worden bestreden door petroleum 

rond te spuiten in de kampongs.  
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De lagere en middelbare school… 

In ’t Kruispunt (kerkgebouw van de protestantse gemeente Geldrop-Mierlo) werd op 18 september het 50-

jarig bestaan van het gebouw gevierd. De collecte was bestemd voor onze Stichting. We hebben opnieuw een 

prachtig bedrag mogen ontvangen van de Stichting Jan Amos Comenius uit Zwolle/Hattem.  

Beide bedragen zijn bedoeld voor de aanschaf van broodnodige schoolmaterialen: boeken, schriften, pennen, 

laptops, white boards, etc. Daar kunnen de kinderen weer mee aan de slag! En dat doen ze met heel veel 

plezier! 

We hebben, zoals al eerder bericht, besloten om voor de afbouw van de middelbare school niet meer te 

wachten op de vier jaar geleden toegezegde financiële bijdrage van de Indonesische overheid. We zijn alweer 

druk in gesprek met de Wilde Ganzen. Zij hebben nog wat vragen over de rapportage van de activiteiten en 

verantwoording van de financiën tot nu toe en voor de toekomst. Maar ze staan er verder positief tegenover 

om het samen met ons op te pakken. Op 12 januari hebben we met hen en met het team in Labuan Pandan 

een zoommeeting om het project verder op de rit te zetten. 2023 wordt het jaar van de middelbare school! 

 

 

Huisvesting… 

We hebben dit jaar voor 28 gezinnen een nieuw huis kunnen bouwen en er 

zijn er nog 7 in aanbouw.  

 

 

 

 

 

Sponsoractiviteiten…. 

In Dedemsvaart konden de Koningsmarkt en de eierverkoop rond Pasen doorgaan en met een prachtige 

opbrengst! 

 

Op 18 september hebben onze vijf kanjers Iwan, Gerhard, Bram, Daan en Reza de Dam tot Damloop 

gelopen. Het eindbedrag lag rond 10.000 euro. Super! 
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Op 19 november 2022 kon eindelijk, na drie jaar de erwtensoepactie in Geldrop weer doorgaan. 

De opbrengst is ruim 5000 euro is geworden! 

Dit succes is vooral te danken aan de enthousiaste inzet van meer dan 50 vrijwilligers, die met man en macht 

gewerkt hebben om de actie tot een succes te maken.  

Vanuit de keuken in ’t Kruispunt werd 90 liter snert geserveerd (gemaakt door het St. Anna ziekenhuis).  

Ook was er heerlijke zelfgemaakte vegetarische erwtensoep. 

De verkopers hebben allerlei home-made producten, tweedehands 

boeken, spullen en  speelgoed verkocht. De lootjes voor het rad 

van fortuin (met cadeautjes van de plaatselijke middenstand) 

werden enthousiast aan de man/vrouw gebracht onder 

begeleiding van de spreekstalmeester. 

De inrichters van ’t Kruispunt vooraf en de opruimers achteraf; 

iedereen heeft z’n steentje bijgedragen.  

En alles werd sfeervol begeleid met live muziek en zang van 

Toon Simpeltoon en Grace. 

In Zuidwolde en Dedemsvaart stond onze familie weer met een kraam 

op de daar gehouden kerstmarkten. 

Er waren kerkcollectes voor de Stichting in Dedemsvaart, Zuidwolde en Geldrop. En in Vroomshoop werd 

er weer ruimhartig aan ons gegeven bij de daar gehouden Piramide-actie.  

Het is en blijft hartverwarmend en ontroerend hoe we gesteund worden door instellingen en door zoveel 

kleine en grote individuele bijdragen. Dank, dank, dank ofwel Terima Kasih! 

Voor u allen: Selamat Tahun Baru! (Gelukkig Nieuwjaar!) 
 

Selamat manis (met warme groet), Jannie, Eline, Henk, Klaaske 

Anak-Anak-Lombok-Timur    

www.anak-anak-lombok-timur.nl      
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