
 
 

Samen maken we het verschil 
 

  Geldrop, September 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? 

De bevolking van Labuan Pandan heeft het moeilijk. Er is weinig werk omdat de economie nog niet weer 

draait en ook omdat er nog maar weinig toeristen zijn. De vragen voor ondersteuning liggen op het moment 

dan ook op het voorzien in eerste levensbehoeften: waterdichte huizen, sanitaire voorzieningen en medische 

zorg. We hebben dit jaar al 22 huisjes kunnen laten bouwen en zes zijn nog in aanbouw. 

 

Vorig jaar heeft onze contactpersoon Aris een hersenbloeding gehad. En een half jaar geleden er nog weer 

één bovenop. Hij slikt nu medicijnen en krijgt fysiotherapie. We hopen dat het langzaamaan nog wat  

vooruit mag gaan…Met Acok, onze andere contactpersoon gaat het gelukkig weer stukken beter…  

Neef Arki helpt Acok met de rondgang in de kampongs om te inventariseren waar huizen, toiletgebouwen en 

waterputten nodig zijn. Titin, dochter van Aris werkt met hem samen om de zaken rond de lagere school en 

SMP school (de junior highschool) te laten doorgaan.  

Beiden hebben een stukje geschreven om zich nader voor te stellen: 

I'm Arki Tannaegi. My activities are helping my parents to do gardening, planting 

banana trees, sengon wood trees and cleaning the garden.  

If I have the capital later, I will try to raise chickens behind the house to help meet the 

daily needs of me and my family.  

Besides that, I also help my uncle Acok to oversee the making of new house project 

assistance from the Anak Anak Lombok Timur Foundation, because of that I often go 

around and meet many people in our village. Because there are still very few job 

vacancies for them. let alone to build a house or for other needs, the need to eat every 

day sometimes they are confused about where to look.  

Those who have been assisted by the Anak Anak Lombok Timur foundation to build 

houses are very happy and grateful.  

Seeing them very happy we also feel it. Those who have been helped say thank you very 
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much and thank you also for your trust in us here. Hopefully. the activities carried out by the foundation will continue to run so that 

it can help other communities in this Labuhan Pandan village. We also hope that the economy of all countries will improve soon so 

that more job vacancies can be created for people in need.. 

Hallo my name is Titin Juwita Nindi, you can call me Titin. I teach at SDI Labuan Pandan school and participate in the YAP 

Team, and Anak – Anak Lombok Timur. in its activities to help the community in Labuan Pandan. 

I got married in 2020 and I live at my husband's house, but every time there are activities at the 

foundation I will go to Labuan Pandan to help the YAP team and Anak – Anak Lombok Timur. 

At school we also get assistance such as getting school uniforms, notebooks, and others. During the 

covid period we got a lot of notebooks, pencils, drawing books, milk, snacks for children and 

vitamins. The children were very happy to get them. Even in the community, we get basic necessities 

for the poor in the form of rice, eggs, instant noodles, cooking oil, bath soap, laundry soap, 

children's snacks, children's milk and so on. The YAP team also helped build houses for the 

homeless, helped build wells and bathrooms. In healthcare the YAP team and Anak - Anak 

Lombok Timur assisted in providing free services at the clinic near the school for people who were 

sick and could not afford medicine. 

 I am very happy to work with the YAP team and Anak – Anak Lombok Timur. 

De lagere school.. 

Alle nieuwe leerlingen hebben weer een prachtig stel uniformen aangemeten 

gekregen. Het is elke keer een feest om die kleintjes trots te zien poseren in 

hun nieuw outfit. 

Onze vriend Putu uit West Lombok heeft de uniformen gemaakt en zo ook 

een beetje geld verdiend. 

Voor schoolmaterialen loopt opnieuw een aanvraag bij de Stichting Jan 

Amos Comenius uit Zwolle/Hattem. 

 

De middelbare school… 

De benedenverdieping van het gebouw is klaar en wordt intensief gebruikt. 

Met de bovenverdieping zijn we helaas nog geen stap verder. De overheid in 

Lombok heeft het beloofde geldbedrag tot nu toe niet kunnen waarmaken. 

We gaan er vanuit dat dit ook niet meer gaat gebeuren en proberen het nu zelf op te pakken. Het 

evaluatierapport voor de Wilde Ganzen over de stand van zaken wat betreft de bouw van SMP school is 

(eindelijk) verstuurd. Op de een of andere manier vinden onze mensen daar het heel moeilijk om aan die 
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verplichting te voldoen… Maar het is gelukt! Na goedkeuring willen we een nieuwe aanvraag doen bij de 

Wilde Ganzen voor de afbouw van de middelbare school. 

 

Sponsoractiviteiten…. 

Na alle coronaperikelen lopen de activiteiten gelukkig weer! 

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

opbrengst! 

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

Super! 

Op 26 november staat in Geldrop de erwtensoepactie gepland. 

 

Iwan en Gerhard Schuurhuis, twee neven uit Dedemsvaart, zijn mede de kartrekkers voor onze Stichting. 

Ook zij stellen zich graag aan u voor: 

 

Mijn naam is Gerhard Schuurhuis en sinds Henk en Klaaske begonnen zijn in 2010 betrokken geraakt bij de stichting. Ik weet nog 

goed dat Henk een mail stuurde naar familie nadat de eerste drie huisjes gebouwd waren met inzamelingsgeld van Henk en Klaaske’s 

feest. In de mail stond de vraag wie wilde helpen om de leefomstandigheden van de mensen op Lombok te verbeteren. Ik belde met 

Iwan mijn broer en we hadden allebei hetzelfde idee, hier gaan wij wat mee doen. Van daaruit 

zijn de eierenverkoop met Pasen en de Dam tot Damloop ontstaan, acties die we nu nog steeds 

doen. Daarnaast zijn de koningsmarkt en kerstmarkt jaarlijks terug kerende acties in 

Dedemsvaart. Het mooiste vind ik dat we met de hele familie betrokken zijn geraakt bij de 

stichting. Onze eigen kinderen (inmiddels pubers en de volgende generatie) helpen ook mee 

met acties, ze vinden het leuk om zich in te zetten voor de arme mensen op Lombok, iets 

waar ik best trots op ben. 

Ik ben zelf in 2016 op Lombok geweest en met eigen ogen gezien wat we als stichting 

allemaal gedaan hebben. Indrukwekkend om te zien hoe mensen daar leven en een 

eyeopener van hoe goed we het hier in Nederland hebben.  

Het motto van de stichting spreekt mij persoonlijk erg aan: 1 man/vrouw kan de wereld 

niet veranderen. Wij kunnen wel de wereld van 1 man/vrouw, 1 familie, 1 dorp 

veranderen en Samen maken we het verschil!  
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Mijn naam is Iwan Schuurhuis, ik ben 46 jaar en ik woon in Dedemsvaart, ik ben getrouwd met Julia en ik heb twee kinderen, 

Mirthe en Daan, pubers van 16 en 14 jaar. Ik werk op het Vechtdal College in Dedemsvaart waar ik een aantal lessen geef, lessen 

opvang en conciërgewerkzaamheden doe. In mijn vrije tijd zet ik mij in voor de plaatselijke voetbalvereniging en bij de kerk waar ik 6 

jaar diaken ben geweest en nu gebruik maak van mijn sabbatical. 

Ook zet ik mij in voor Anak Anak, een prachtige stichting waar ik inmiddels ook al weer 

meer dan 10 jaar aan verbonden ben. Henk en Klaaske staken met hun fietsvakantie naar 

Indonesië dit vuurtje aan en je kunt wel stellen dat dit in zeer korte tijd opgeschaald kon 

worden naar een uitslaande brand. Ik weet nog dat we met de hele familie naar 

Eindhoven gingen in de bus om daar samen het jubileum van 25 jaar (uit mijn hoofd) 

Henk en Klaaske te vieren. Het was een geslaagd feestje maar het meest bijzondere was 

dat ze al het geld wat ze kregen gingen gebruiken om ontwikkelingswerk op Lombok te 

gaan doen. Tijdens het feestje vertelden Henk en Klaaske hier ook gepassioneerd over, 

ook door middel van een aantal beelden, waarna het vonkje direct oversloeg naar mij en 

mijn broertje Gerhard. Sindsdien zetten wij ons in om geld in te zamelen voor de stichting met 

allerlei acties. We staan o.a. op de kerstmarkt en de koningsdagmarkt, met de Pasen gaan we de deuren bij 

langs om eieren te verkopen aan en we doen mee aan de Dam tot Damloop, dit jaar voor de 10e keer. Met al deze acties is het mooi 

om te zien dat meerdere familieleden helpen, ook de jeugd, we doen het samen. 

Hoogtepunt voor mij is dat ik in 2015 met Henk naar Indonesië ben geweest om kennis te maken met al onze ‘helden’ daar, 3 

prachtige weken die ik niet snel zal vergeten en waar ik erg graag binnenkort nog weer een vervolg aan wil geven. Erg mooi om 

iedereen te leren kennen, allemaal met hun eigen verhaal, en met eigen ogen te zien wat we daar allemaal hebben mogen doen. 

Mensen bezoeken in de kampongs en dan de dankbaarheid te zien in hun gezichten, het warme onthaal in de kampongs en de 

tientallen kinderen die ineens tevoorschijn kwamen toen we pennen uit gingen delen… Prachtig! Heel dankbaar werk en ook erg mooi 

om te zien dat ook in Labuan Pandan de jeugd zich volop aansluit bij onze stichting en zijn/haar steentje bijdraagt. Samen kunnen 

we zeker het leven van een groot aantal mensen op het prachtige eiland Lombok veranderen! 

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

Anak-Anak-Lombok-Timur    

www.anak-anak-lombok-timur.nl      

https://ww w.facebook.com/anakanak lomb oktimur/ 
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