
 
 

Samen maken we het verschil 
 

  Geldrop, juli 2021 

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? 

De laatste coronaberichten geven aan, dat het aantal besmettingen in Indonesië en met name op Java enorm 

aan het stijgen is. Gelukkig geldt dit (nog) niet voor Lombok en Labuan Pandan.  

Maar door de effecten van corona hebben de inwoners het nog steeds moeilijk en de situatie is nog steeds erg 

zorgelijk. De economie ligt volledig plat, bedrijven zijn gesloten, er komen geen toeristen, de meeste mensen 

hebben al lang geen werk en geen inkomen… Vaccins zij nog maar met mondjesmaat beschikbaar en zeker 

nog lang niet voor iedereen…. 

 

Eerst de aardbevingen van 2018/2019, waarbij ongeveer de helft van de 

mensen zonder huis kwam te zitten en nu de gevolgen van 

corona….mensen hebben het hard te halen. Dat horen we in de gesprekken, 

die we voeren en dat zien we op de foto’s, die we opgestuurd krijgen…  

 

In februari werden we opgeschrikt door het bericht dat onze contactpersoon 

Aris, heel onverwachts opgenomen was in het ziekenhuis. Hij heeft een 

herseninfarct gehad. In eerste instantie leek het levensbedreigend, maar 

wonder boven wonder is hij er toch doorgekomen. Hij heeft medicijnen 

gekregen, heeft fysiotherapie gehad en ondertussen kan hij weer zelfstandig 

lopen. Maar hij heeft fysiek en psychisch een enorme dreun gehad. 
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Ondanks alles gebeurt er veel… 

Dat we samenwerken met een veerkrachtige en positieve gemeenschap dat wisten we natuurlijk al lang, maar 

dat wordt nu wel opnieuw heel duidelijk bewezen!  

Alles ligt stil en toch gebeurt er zoveel moois.… 

Ons lokale team houdt goed de vinger aan de pols en blijft in gesprek met de mensen over waar op dit 

moment behoefte aan is. En daardoor hebben we het afgelopen half jaar, dank zij jullie hulp en bijdragen,  

weer een aantal prachtige projecten kunnen realiseren. 

 

Het strand 

Labuan Pandan ligt prachtig aan het strand. En het strand is een 

ideale plek om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Maar het 

strand zag er niet uit: overal (plastic) afval en andere vervuiling 

vanuit het dorp en vanuit zee. Een groep inwoners heeft de koppen 

bij elkaar gestoken en heeft een verbeterplan gemaakt om het strand 

op te knappen. Er zijn afvalbakken geplaatst, het pad er naar toe is 

verlicht en er zijn speeltoestellen gebouwd voor de kinderen. Wat 

een verbetering en wat een ander gezicht! 

 

 

Coöperatie van strandwinkeltjes 

Een mooi opgeruimd strand nodigt uit om er naar toe te gaan. En 

dan is het natuurlijk ook heerlijk, dat je wat kunt eten en drinken. 

In overleg met het lokale team, hebben we aan 15 mensen (vooral 

vrouwen) een microkrediet verstrekt, om met dat geld een 

winkeltje te kunnen beginnen op het strand. Ze betalen 

maandelijks een klein bedrag terug, zodat het krediet na een jaar 

afgelost is. 

We horen dat er al behoorlijk klandizie is, uit het dorp zelf en uit 

de omringende dorpen! Je wordt natuurlijk niet rijk van zo’n 

winkeltje, maar alle kleine beetjes helpen!  
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Watertorens 

In samenwerking met de Wilde Ganzen hebben we ook een groot project 

kunnen realiseren: er zijn 15 watertorens met elektrische pomp gebouwd! 

Omdat grondwaterpeil steeds lager komt te liggen in het dorp waren er 

diepere putten nodig en vanwege de diepte moest er een pomp op, om het 

water omhoog te krijgen. 

De staalconstructies voor de tank zijn gemaakt door de mannen die eerder 

een cursus metaalbewerking hebben gevolgd. Zij hebben daardoor ook 

weer een beetje verdiend. Elke watertoren wordt gebruikt door zo’n 10 

gezinnen. Schoon, helder water voor 150 gezinnen! 

De gebruikers hebben een contract getekend, dat zij gezamenlijk zullen 

zorgen voor schoonmaak en onderhoud. Voor het water betalen ze een 

kleine bijdrage, dat later gebruikt zal worden voor het nodige onderhoud. 

Op onze website kunt u een filmpje bekijken over het bouwen van de 

torens. 

 

De school 

In augustus start er weer een nieuwe groep van 15 leerlingen op de 

lagere school en start de 3e groep op de SMP school (de middelbare 

school). 

De uniformen voor de leerlingen worden dit keer gemaakt door onze 

vriend Putu, die op West Lombok woont. Ook hij zit zonder werk en 

is erg blij met deze opdracht. 

En er gloort licht aan de horizon wat betreft de verdere bouw van de 

SMP school! Die bouw is in 2018 gestart en met de aardbevingen stil 

komen te liggen, omdat de overheid het toegezegde bedrag toen niet 

kon betalen. Ondertussen heeft de overheid (met getekend contract) 

toegezegd dat het geld er in oktober zal komen. Natuurlijk: eerst zien 

en dan geloven, maar het lijkt te gaan lukken! We wachten nu op een 

projectvoorstel met begroting van het lokale team en na overleg met 

de Wilde Ganzen kan dan eindelijk de school afgebouwd worden! 
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Inkomsten  

Het is nog onduidelijk of onze vaste sponsoracties (zoals  Dam tot Dam loop, erwtensoepactie, 

kerstmarkten) door kunnen gaan dit jaar. Heel jammer, maar we zullen het moeten afwachten.  

Gelukkig gaan de individuele donaties en bijdrages uit (kerk)collectes wel gewoon (en soms extra) door. 

Waarvoor onze hartelijke dank, ook namens de mensen uit Labuan Pandan. 

Zorg goed voor elkaar en hou het gezond, 

Met warme groet, Jannie, Eline, Henk, Klaaske 

Anak-Anak-Lombok-Timur    

www.anak-anak-lombok-timur.nl      

https://www.facebook.com/anakanaklomboktimur/ 

http://www.anak-anak-lombok-timur.nl/
https://www.facebook.com/anakanaklomboktimur/

