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INTRODUCTIE 

In 2017 heeft Harapan Baru Lombok Indonesia samengewerkt met de Indonesische overheid, 

scholen, stichtingen en vrijwilligers om haar doel te bereiken. Hoogtepunten van 2017 waren 

onder andere de (her)start van het ons Engelse lesprogramma en ons Handi-Capable 

programma. Beide programma’s zijn gericht op het waarmaken van onze kernwaarde 

‘zelfstandigheid’. 

De Engelse lessen voor het Housekeeping lesprogramma tonen veel potentie. We hebben het 

gepresteerd om jongvolwassen te trainen in het Engels en daarna stageplekken bij grote hotels 

voor hen te vinden. De eerste studenten zouden, als zij het goed blijven doen, kunnen beginnen 

met hun eerste baan in maart 2018. De Engelse lessen voor het Housekeeping programma zijn 

gratis, waar deelnemers normaal gesproken 10 tot 15 miljoen rupiah moeten betalen voor een 

éénjarige opleiding aan de hotelschool op Lombok. 

Het Handi-Capable programma heeft meer dan 30 personen met een beperking geholpen bij 

het opzetten van een micro-onderneming. We hebben hen ondersteund bij het vinden van 

kapitaal, door middel van het (aan)leren van vaardigheden en coaching via onze stichting. Voor 

het komende jaar is het doel om nog meer micro-ondernemingen op te richten en om de 

samenwerking tussen de deelnemers te vergroten. 

Naast deze twee programma’s hebben wij ook medische hulpmiddelen en noodhulp geleverd 

aan meer dan 20 personen. 

Dit tezamen maakt 2017 in onze ogen een belangrijk en succesvol jaar voor ons.  Namens het 

bestuur wil ik graag alle donateurs, vrijwilligers en partners bedanken voor hun steun. Weet dat 

uw steun voor ons het verschil maakt. 

Met vriendelijke groet, Stevi Yasinta Sintia Dewi 

Hoofd van de Raad van Toezicht 
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OVER HARAPAN BARU LOMBOK INDONESIA 
 

Visie 

Yayasan Harapan Baru Lombok Indonesia heeft als doel mensen die in een 

achterstandssituatie leven te helpen en wil zich vooral richten op mensen die in armoede leven 

en/of een beperking hebben. Er is bijna geen begeleiding of ondersteuning voor deze mensen 

beschikbaar (met name voor (jong)volwassenen) vanuit de overheid. Het is voor hen erg 

moeilijk om werk te vinden en daarom hebben ze vaak slecht betaalde banen, die slechts 

tijdelijk van aard zijn.  

 

Daardoor kunnen ze geen buffer opbouwen en zijn ze kwetsbaar voor financiële tegenvallers. 

Toegang tot medische zorg hebben zij in veel gevallen niet. Ze zijn niet in staat om sturing aan 

hun eigen leven te geven. 

 

Harapan Baru Lombok Indonesia wil deze mensen een kans geven om mee te draaien in de 

maatschappij door middel van projecten die rechtstreeks bijdragen op het gebied van educatie, 

voorlichting en werkgelegenheid. Het uiteindelijke doel is om alle families op Lombok een 

eerlijke kans te geven om wat van hun leven te maken. 

 

Missie 

“Harapan Baru Lombok Indonesia ondersteunt zoveel mogelijk mensen in een 

achterstandssituatie en focust zich hierbij in het bijzonder op mensen met een beperking en 

mensen die zich in grote armoede bevinden. Het doel is hen als volwaardige burgers mee te 

laten draaien binnen de samenleving, waarbij zij zelf sturing aan hun leven geven en hun 

dromen waar kunnen maken.” 

 

Organisatie Structuur 

  

Stevi Yasinta Sintia 

Dewi  

(Hoofd Raad van Toezicht) 

Winarna 

(Hoofd Raad van Advies) 

Kezia Trisiana Novita 

Sari 

(Lid Raad van Advies) 

Dani Krismanto 

(Lid Raad van Advies) 

Paryati 

(Lid Raad van Toezicht) 

Achmad Noor 

(Dagelijks Directeur) 

Sahibul Makomi 

(Penningmeester) 

Putri Purnamasari 

(Secretaris) 

Team Social Work 

Team Educatie 
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ONDERWIJS 
 

Harapan Baru Lombok Indonesië gelooft in een leven lang leren. Hierbij is het belangrijk dat er 

voldoende aanbod is op het gebied van formeel en informeel leren. Dit is echter iets dat op dit 

moment nog onvoldoende beschikbaar is, zeker in het geval van de armste mensen op 

Lombok. Om deze reden heeft Harapan Baru Lombok Indonesia een educatieve afdeling 

opgericht, welke zich zal gaan richten op het ontwikkelen van beroeps- en levensvaardigheden. 

 

Engels voor Huishoudelijk Medewerkers 

Het eerste programma dat deze afdeling gecreëerd heeft is Engels voor Huishoudelijk 

Medewerkers. Met dit programma leren jongvolwassenen (tussen de 18 en 30 jaar) de basis 

van de Engelse taal, speciaal gericht op het werken in een hotel als huishoudelijk medewerker. 

Op dit moment is het toerisme booming op Lombok. Elke maand worden er wel een aantal 

hotels geopend. Vergeleken met andere sectoren betaalt de toerisme-sector relatief goed (tot 

250 euro per maand voor een huishoudelijk medewerker). 

 

Het is voor hotels echter moeilijk om voldoende jongeren te vinden die goed Engels spreken. 

Daarom zijn wij begonnen met het geven van deze cursus, om jongeren te trainen in het Engels 

en voor te bereiden op een stage binnen een hotel. 

 

In september is de eerste groep begonnen. In november hebben zij hun eindtest gedaan en 

heeft 60% van de deelnemers een diploma mogen ontvangen. Enkele jongeren zijn hierna 

direct met hun stage begonnen bij een aantal hotels in Senggigi. 
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MICRO-ONDERNEMINGEN 

Handi-Capable Programma 

Veel mensen met een beperking hebben geen werk. Er zijn niet veel bedrijven die hen een kans 

willen geven, omdat er veel vooroordelen op Lombok heersen over mensen met een beperking. 

Soms is men ervan overtuigd dat dit besmettelijk is, dat mensen met een beperking zondig zijn 

en gestraft zijn door God, of dat zij niet hard kunnen werken. 

Harapan Baru Lombok Indonesie ondersteunt mensen met een beperking door hen te helpen 

bij het opzetten van micro-ondernemingen. Wij helpen de deelnemers bij het zoeken van stages 

bij bedrijven, helpen hen bij het zoeken naar startkapitaal en coachen hen terwijl zij hun 

microonderneming opzetten. Zij worden elke week thuis bezocht om zo de voortgang te meten 

en hen te ondersteunen waar nodig. In totaal zijn er 34 families het afgelopen jaar geholpen. 

Investeren in een vader 

Adi Amrulah was één van onze eerste cliënten. Sinds jonge leeftijd loop hij kreupel. Samen met 

zijn familie vlocht hij manden, muren en daken van bamboe. Zijn bedrijf draaide goed, maar al 

het geld ging op aan de universitaire studie van zijn dochter. Hij wilde ook graag zijn zoon naar 

de universiteit sturen, maar maakte zich zorgen of hij voldoende inkomsten had om dit te 

betalen. Harapan Baru Lombok heeft hem geholpen bij het vergroten van zijn omzet door te 

helpen bij het zoeken en aannemen van nieuw personeel. Na het vinden van geschikt 

personeel heeft Harapan Baru Lombok de eerste drie maanden salaris van het personeel 

gesponsord.  

https://web.facebook.com/harapanbarulombok/photos/a.553896041434215.1073741829.529759017181251/742067679283716/?type=3
https://web.facebook.com/harapanbarulombok/photos/a.553896041434215.1073741829.529759017181251/742067679283716/?type=3
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MEDISCHE ONDERSTEUNING 
 

Veel van onze cliënten zijn niet in staat om zelf hun medische onderzoeken of hulpmiddelen te 

betalen, terwijl dit erg belangrijk voor hen is. Om deze voor hen toch beschikbaar te kunnen 

maken, werkt Harapan Baru Lombok Indonesia samen met verschillende organisaties. 

In Nederland hebben wij het afgelopen jaar gehoorapparaten ingezameld om ze hier op 

Lombok een tweede leven aan te bieden. Daarnaast werken wij samen met Dharma Wanita 

(speciaal onderwijsschool voor dove kinderen) om gratis gehoortesten mogelijk te maken. 

Hierdoor kunnen personen, die nog nooit eerder getest zijn, kijken of zij in aanmerking komen 

voor een gratis gehoorapparaat.  

 

Wij werken ook samen met Yayasan Endri’s Foundation om krukken en rolstoelen te leveren 

aan mensen met een beperking op Lombok. 

 

In 2017 hebben wij de volgende diensten geleverd: 

• 10 personen hebben krukken ontvangen van Harapan Baru Lombok Indonesia 

• 2 personen hebben een rolstoel van Harapan Baru Lombok Indonesia ontvangen 

• 10 gehoortesten zijn uitgevoerd door Dharma Wanita en gesponsord door Harapan Baru 

Lombok Indonesia 

• 60 gehoorapparaten zijn uitgedeeld aan cliënten en partnerorganisaties; Yayasan 

Endri’s Foundation en Dharma Wanita 
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NOODHULP 
 

Het leven op Lombok is kwetsbaar. Mensen lopen hier meer risico op ziektes en ongevallen dan 

in de Westerse wereld en beschikken vaak niet over spaargeld of een verzekering waar ze op 

kunnen terugvallen. 

 

HBLI biedt een noodfonds aan voor mensen die acute hulp nodig hebben, waarbij familie of 

vrienden niet aanwezig zijn of onvoldoende kunnen ondersteunen.  

 

Dit noodfonds bestaat uit tijdelijke (financiële) steun, zodat de situatie gestabiliseerd kan 

worden en de hierdoor beschikbaar gekomen tijd gebruikt kan worden om een andere oplossing 

te zoeken. Samen met de cliënt en andere partijen gaan wij dan aan de slag, zodat ze niet 

langdurig afhankelijk van ons blijven. 

 

In 2017 hebben wij de volgende personen geholpen: 

• Een slachtoffertje van 4 jaar met ernstige brandwonden. Het ziekenhuis dreigde haar 

behandeling stop te zetten omdat de ouders de behandeling niet meer konden betalen. 

Wij hebben ingegrepen, zodat ze nog een aantal dagen langer kon blijven en de 

medicatie kreeg die ze nodig had. 

• Een vrouw met terminale vorm van borstkanker die niet meer kon werken. Wij hebben 

haar onderhouden tot haar (moment van overlijden, zodat zij op een menswaardige 

manier afscheid kon nemen van haar kinderen, familie en vrienden. 

• Drie kinderen die achtergelaten waren door hun moeder bij opa en oma. Opa en oma 

waren te oud om hen te verzorgen en gezamenlijk moesten ze van minder dan 20 euro 

per maand leven. Wij hebben hen voor enkele maanden ondersteund en andere 

familieleden bereid gevonden om de zorg over te nemen. 

• Een verlamde man en zijn oude moeder. Allebei waren te ziek en te arm om zorg te 

betalen. Wij hebben de medische kosten voor beiden vergoed. 

 

Inak Minerah 

Op 16 januari (2017) kreeg Harapan Baru Lombok Indonesia een verzoek tot hulp van een 

bevriende organisatie (Yayasan Endri’s Foundation). Na contact te hebben gehad met de 

voorzitter is Nick op bezoek geweest en heeft de volgende informatie verzameld. De foto’s zijn 

aangeleverd door de buren van Inak, die de casus onder de aandacht van Endri’s foundation 

brachten. 

 

Inak Minerah, die in Desa Gunung Gundil woont, was moeder van 2 kinderen. Zij had 

borstkanker in een vergevorderd stadium. Zij heeft geen behandeling gehad, omdat zij dit niet 

kon betalen. Zij was afvalraapster en stond er alleen voor. Doordat de kanker zover uitgezaaid 

was zij zich te ziek om nog langer te kunnen werken. Dit zorgde ervoor dat zij en haar kinderen 

honger leden. 

 

Na overleg met Endri’s werd besloten dat wij 2 miljoen rupiah (ongeveer 150 euro) beschikbaar 

zouden stellen om haar en haar familie te ondersteunen. Na lang overleg en het plannen van de 

zorg voor de kinderen werd zij naar het ziekenhuis gebracht. Zij heeft hier een behandeling voor 

een infectie gehad en medicatie ontvangen om de klachten die zij heeft (pijn, vermoeidheid, 

ademhaling) te verminderen. 
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Zij is daarna weer naar huis gegaan en waarna we van de rest van het geld de familie financieel 

verder hebben ondersteund, zodat zij tot haar laatste dag geen honger hoefde te lijden. Na het 

overlijden zijn haar kinderen naar haar familie gegaan.” 
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OVERIG 
 

Januari 

In Januari hebben wij officieel erkenning gekregen van het Ministerie van Sociale Zaken van 

Indonesië voor ons werk en kregen wij de bevoegdheid om sociale diensten in West-Lombok 

aan te bieden.  

 

Februari 

Albert Cassals bezocht onze stichting. Albert is sinds jonge leeftijd verlamd, maar weigert om dit 

hem tegen te laten houden. Hij reist zonder geld en in een rolstoel de gehele wereld rond. Hij 

heeft onze cliënten bezocht en ervaringen uitgewisseld hoe het is om te leven met een 

handicap op Lombok. 

 

Augustus 

In Augustus zijn we verhuisd naar onze ons nieuwe kantoor in Kekait. 

 

November 

We hebben de eerste cliëntendag voor onze cliënten op Lombok georganiseerd. Daarnaast 

kregen de cliënten ook de eerste pakketten in het kader van voedselondersteuning.  

 

December 

We hebben onze samenwerking met Yayasan Endri’s officieel gemaakt door gezamenlijk een 

Memorandum of Understanding te ondertekenen. 
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HARAPAN BARU LOMBOK IN 2018 
 
Engels 
Ons doel is om in 2017 acht klassen Engels aan te bieden Daarnaast willen wij ook level 2 (een 
vervolgcursus) van onze cursus gaan ontwikkelen. 
 
Handi-Capable 
Het doel is om nogmaals 20 tot 30 micro-ondernemingen op te zetten. 
 
Bahasa Isyarat 
Bahasa Isyarat betekent ‘gebarentaal’ in het Indonesisch. We zijn van plan om gebarentaal te 
geven aan belangrijke personen en dienstverleners binnen de gemeenschap. Hierbij kan 
gedacht worden aan dokters, zusters, politie-agenten, social workers en ambtenaren. 
 
Wij denken dat door deze personen gebarentaal te leren de gemeenschap meer toegankelijk 
zal zijn voor dove personen. 
  
Promoten van de Micro-ondernemingen 
Wij gaan proberen om in 2018 een kleine (mobiele) kraam te regelen zodat wij regelmatig de 
producten van onze deelnemers kunnen promoten en te verkopen. Daarnaast willen wij ook 
kijken naar mogelijkheden om toeristen meer bewust te maken van het belang om juist deze 
micro-ondernemers te ondersteunen, in plaats van souvenirs te kopen die massaal in een 
fabriek geproduceerd zijn. 
 
Bouwen Kantoor & School 
Om de uitgaven van onze stichting te verminderen en om een vaste plaats te hebben voor ons 
team zijn wij van plan om land te kopen voor een toekomstig kantoor en klaslokaal. 
 
Wij zijn voornemens in 2018 een plan hiervoor gaan schrijven en mogelijk gaan beginnen met 
het aankopen van land. 

 



Donatie voor het Handi-Capable programma 128,669,240

Donatie voor Voedselondersteuning 21,000,000

Donatie voor Gebarentaal 6,230,000

Donatie voor het Engels lesprogramma 7,350,000

Donatie voor Noodhulp 4,750,000

Overige donaties 9,345,900

Positief koersverschil 11,783,689

Rente bank 184,241

Totaal inkomsten 189,313,070

Handi-Capable Programma

Huren van een kantoor en klaslokaal 17,000,000

Administratie 1,375,360

Energie / Water / Internet 1,190,000

Salaris 49,500,000

Investeringen in micro-ondernemingen 49,888,960

Vertalen documenten 2,000,000

Training personeel 750,000

Overige kosten 1,450,000

Voedselondersteuning

Voedselpakketten 14,000,000

Balans

Yayasan Harapan Baru Lombok Indonesia

op 31 december 2017

Inkomsten

Uitgaven



Engels lesprogramma

Lesmaterialen 363,500

Spandoek 150,000

Noodhulp

Casus borstkanker 2,000,000

Casus verlamming 950,000

Casus brandwonden 1,500,000

Casus begravenis 300,000

Casus verdwenen moeder 1,500,000

Medische ondersteuning

Medische hulpmiddelen 12,200,000

Gehoortesten 750,000

Overige

Cliëntendag 3,000,000

Benzinekosten 1,200,000

Meubels 300,000

Bord met stichtingsgegevens 2,500,000

Kosten bank 187,500

Belasting over bankrekening 36,650

Reparatie kantoorgebouw 3,000,000

Overige uitgaven 321,250

Totaal uitgaven 167,413,220

Positief Resultaat 21,899,850



Activa Passiva

Kas 2,996,600 Eigen Vermogen 58,222,725

Bankrekening Mandiri 46,108,625

Inventaris 13,676,250

Afschrijving inventaris (4558750)

Totale Activa 58,222,725 Totale Passiva 58,222,725

Eigen vermogen op 1 januari 2017 36,322,875

Toename eigen vermogen 21,899,850

Eigen vermogen op 31 december 2017 58,222,725

Balans

Yayasan Harapan Baru Lombok Indonesia

op 31 december 2017

Wijziging Eigen Vermogen

Yayasan Harapan Baru Lombok Indonesia

Boekjaar 2017


