
RESULTATEN GROEP 1 HANDI-CAPABLE 2017 

In 2017 zijn we weer hard aan de slag gegaan met het opzetten van micro-ondernemingen voor mensen 

met een beperking. Dit programma wordt ook wel het Handi-Capable programma genoemd. We hebben 

weer 5 deelnemers geholpen en de resultaten van onze laatste groep zijn erg positief.  

Zo zijn de inkomsten van alle deelnemers gestegen en hebben twee deelnemers (Saidah en Solatiah) 

zelfs hun inkomsten weten te verdubbelen. Daarnaast hebben ook 4 deelnemers de cursus boekhouden 

afgerond en zijn twee deelnemers begonnen met het aanleggen van een spaarpotje voor slechte tijden. 

De 5 deelnemers gaven ons programma gemiddeld een 8,2. 

Het belangrijkste verbeterpunt uit de feedback is dat de deelnemers nog meer huisbezoeken willen. Zij 

geven aan dat zij het fijn vinden een ‘vriend(in)’ te kunnen vinden in ons social werk team die hen 

ondersteunt en met hen meedenkt. We gaan dus hard werken om dat mogelijk te maken. 

Binnenkort kunt u alle profielen van onze deelnemers op onze website: www.harapan-baru.com vinden. 

 

 

Het is Harapan Baru Aalten Nederland gelukt om, met de vele donateurs, ook toezeggingen van enkele 

belangrijke sponsoren te verkrijgen, zodat we verwachten dat het project Handicapable volledig uitge-

voerd kan worden. Dit is ook het geval voor het Kippenproject, waar we invalide mensen door het houden 

van kippen in hun eigen bestaan hopen te laten voorzien. De extra kosten boven hetgeen het Seyster  

College heeft opgehaald kunnen we ook bekostigen. Ook met Engelse les kan gestart worden. Voorwaar: 

prachtig nieuws! 

Kijk ook op onze website, waar de 7 nieuwe bedrijfjes voor juli 2017 van Handicapable worden 

voorgesteld, de resultaten van de eerdere 7 bedrijfjes worden getoond, maar ook de 8 deelnemers aan 

het kippenproject geïntroduceerd worden. U treft daar ook onze jaarrekening 2016 aan. 

Helaas is dit voorwoord mijn laatste voor de stichting, aangezien mijn vrouw en ik emigreren naar Curacao 

om daar samen in het onderwijs actief te worden.  Persoonlijk ben ik blij dat het in de anderhalf jaar dat 

Harapan Baru Aalten in Nederland actief is, het gelukt is om niet alleen geld te verwerven, maar ook  

bekendheid in Nederland te verkrijgen voor het werk dat Nick Rensink uit Aalten  met Yayasan Harapan 

Baru Lombok Indonesia als founder verricht. Onze focus verleggen naar mensen in armoede op een plek 

in de wereld waar we als voormalig Nederland rentmeester geweest zijn is voor mij een persoonlijke drive 

geweest. 

We hopen dat het lukt om versterking in ons bestuur te krijgen. Wellicht iets voor u/ jou? Vraag gerust 

onze nieuwe folder aan of neem contact met ons op. Veel leesplezier en hartelijke groet namens Jan    

Ebbers (secretaris), Harm Veldhuis (penningmeester), Luuk Boessenkool (bestuurslid) en Nick Rensink. 

Bert Reinders 

Voorzitter Harapan Baru Aalten Nederland 

Zomer 2017 

http://www.facebook.com/harapanbarulombok
http://www.youtube.com/channel/UC_R1nGlmNcSVurrkhFExhsw
https://twitter.com/hb_lombok


LIA STELT ZICH AAN U VOOR 

Sinds december 2016 hebben wij 

een nieuwe medewerker. Haar 

naam is Lia Marsandy en ze gaat 

als vertaalster en maatschappelijk 

werker bij ons aan de slag. Hoog 

tijd dus om nader kennis te maken: 

“Hi. My name is Baiq Lia Marsandi 

Oktaviani, but people here always 

call me Lia. I am 24 years old and 

come from Lombok. I met Nick   

during his time as a social worker at 

Anak Bangsa in Praya.  

I graduated as an English teacher 

at IKIP Mataram last year and after this I joined Harapan 

Baru Lombok as a   social  worker.  I have a passion to 

help the disabled and to make Lombok a better place. 

I hope that I might welcome you some day to Lombok and 

that I can be your guide when visiting Harapan Baru and 

our projects.” 

ENGELSE LES 

We hebben te horen 

gekregen dat er weer 

een sponsor gevonden 

is voor onze Engelse 

taallessen.  

Dit betekent dat vanaf 

deze zomer er weer 

taallessen aangeboden worden aan mensen 

die in de toerisme-sector willen gaan werken.  

Daarnaast gaan we ook niveau twee van de 

taalles ontwikkelen, dat gericht is op 

huishoudelijk werk bij Engelstalige gezinnen.  

Na afronding kunnen onze deelnemers dan 

straks ook aan de slag als huishoudelijk hulp 

bij een expat gezin.  

                                              KIPPENPROJECT 

De resultaten van de sponsoractiviteiten (een eitje voor een eitje) van 

de leerlingen van het Seyster College zijn binnen! Ze hebben €669,65 

opgehaald, waarmee Harapan Baru acht kippenboerderijen voor 

mensen met een beperking gaat opzetten. 

Alle deelnemers zijn al gevonden en het plan is om na de Idul Fitri 

(suikerfeest) hiermee te gaan beginnen. Eerst zullen de deelnemers 

een korte training krijgen in het houden van kippen, waarna de kooien, 

de kuikens en het voer gedoneerd worden. De deelnemers worden 

elke week bezocht voor begeleiding en ondersteuning, totdat de 

kippen weer verkocht kunnen worden. 

Linksboven: Meneer Sabarudin, één van de deelnemers aan het 

kippenproject van Harapan Baru, laat de kooien zien die hij al zelf 

geregeld heeft. 

Linksonder: Egbert & Wieke namen namens Harapan Baru het mooie 

bedrag van de sponseractie in ontvangst.  

Overzicht Deelnemers Groep 1 Handi-Capable: 

 

Naam Geslacht Locatie Soort Bedrijf Investering Prioriteit 

Khafrul 

Nizar 
Man 

Bale 

Kuwu 

Reparatie van 

electrische apparaten 

2.000.000 

rupiah 
  

Ibrahim Man 
Medas 

Pintu Air 

Handel in boomgaard 

producten 

1.040.000 

rupiah 

Slachtoffer 

woekerloon 

Solatiah Vrouw Midang 
Kleine winkel met 

levensmiddelen 

1.165.500 

rupiah 

Alleenstaande 

moeder 

Suhaimi Vrouw 
Bale 

Kuwu 

Het bakken van 

Krupuk en Krepik 

300.000 

rupiah 

Bedrijf stilgevallen 

door regenseizoen 

Saidah Vrouw Kekait 
Kraam met 

specerijen 

1.344.000 

rupiah 

Alleenstaande 

moeder 



CONTACTGEGEVENS 

HARAPAN BARU AALTEN NEDERLAND   HARAPAN BARU LOMBOK INDONESIA 

Postadres:  De Pas 4, 7123 AE te Aalten   Bezoekadres: BTN Permata Hijau no B04, 

Telefoon: (+31) (0)543 47 44 26      Jalan Krakatau, Desa Midang 

E-mail: aalten@harapan-baru.com   Telefoon: (+62) (0)81 90 750 22 65 

BANKGEGEVENS       E-mail:  info@harapan-baru.com 

Naam: Stichting Harapan Baru Aalten Ned. 

IBAN: NL49RABO 0310390249 

BIC: RABONL2U 

ANBI: 8564 27 561 

 

NIEUWSBRIEF PER E-MAIL ONTVANGEN? 

Stuur een e-mail naar aalten@harapan-baru.com als u onze nieuwsbrief per e-mail wenst te ontvangen. 

CLIENT IN BEELD: IBRAHIM 

Voor veel mensen is het leven op Lombok erg hard. Maak 

kennis met Ibrahim, een van onze deelnemers aan het 

Handi-Capable programma. Hij is vader van twee kinderen 

en werkte altijd als ‘plukker’ op de boomgaarden in de 

heuvels van Midas Pintu.  

Door een ongeluk is hij kreupel geworden, maar werkte altijd 

trouw door om zijn familie te ondersteunen. Nu hij ouder 

begint te worden is hij niet meer sterk genoeg om dit werk te 

kunnen doen. Hij heeft daarom besloten om samen met zijn 

vrouw de vruchten die geoogst worden te kopen en later 

weer te verkopen op de markt in Gunung Sari. 

Om dit te kunnen doen had Ibrahim geld nodig. Maar omdat 

hij beperkt was weigerde elke bank hem geld te lenen. Het 

risico was te groot. Ook was er niemand in zijn familie waar 

hij geld van kon lenen. Iedereen in zijn omgeving was arm. 

Na lang zoeken was er een man die hem geld kon lenen, maar wel tegen strenge voorwaarden. Hij mocht 

1 miljoen rupiah (66 euro) lenen, maar moest dan wel een half jaar lang 20,000 rupiah per dag terug 

betalen; 3,6 miljoen rupiah (240 euro). Omdat Ibrahim geen andere keus had ging hij hiermee akkoord. 

Na een korte periode kwam Ibrahim in grote problemen. Hij kon de lening niet meer terugbetalen en 

moest zijn kinderen van school halen. Het was elke dag een gevecht om voldoende winst te maken zodat 

hij voedsel voor zijn familie kon kopen en daarnaast de lener terug te betalen. 

Harapan Baru Lombok Indonesia hoorde van Ibrahim en heeft hem geholpen om zijn bedrijf vlug uit te 

breiden. Door de grotere omzet was het voor Ibrahim een stuk gemakkelijker om de lening terug te 

betalen en gaan de kinderen weer naar school. Het mooiste is dat hij straks, als de lening afgelost is, 

gemakkelijk zijn familie kan onderhouden met de inkomsten uit zijn bedrijfje. Daarnaast is Ibrahim ook 

begonnen met boekhouden, zodat hij precies weet hoeveel geld er elke dag binnen komt en hoeveel er 

uitgegeven wordt. 

Wilt u ook mensen zoals Ibrahim steunen? Overweeg dan om donateur te worden van Harapan Baru en 

neem contact op met Harm op harapanharm@hotmail.com. 


