
VOORWOORD HARAPAN BARU AALTEN NEDERLAND 
Deze keer een bijzondere nieuwsbrief van Harapan Baru. Zoals u ongetwijfeld weet is Lombok in juli en 
augustus getroffen door een aantal krachtige aardbevingen die rampzalige gevolgen had voor de  
inwoners. Naast de vele doden en gewonden die te betreuren vielen, zijn veel mensen op Lombok ook 
hun huis kwijtgeraakt en hebben ze zelf nauwelijks middelen om hun wijk of dorp weer op te bouwen.  
 
Ook de mensen waar Nick en de zijnen voor werken, zijn getroffen. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de 
focus van Nick de afgelopen tijd heeft gelegen op het helpen van mensen bij het verkrijgen van de eerste 
levensbehoeften en de wederopbouw. Dit was mogelijk doordat veel mensen en organisaties in Aalten en 
ver daarbuiten geld hebben gestort. Er is tot nu toe een bedrag van meer dan 57.000 euro gestort! Dat is 
fantastisch. Namens Harapan Baru op Lombok en in Aalten willen wij alle gevers heel hartelijk bedanken! 
We zijn er zeker van dat u met grote interesse de nieuwsbrief zult lezen. 
  
Namens Harapan Baru, 
  
Luuk Boessenkool 
Voorzitter Harapan Baru Aalten Nederland 

NAJAAR 2018 

VOORWOORD HARAPAN BARU LOMBOK INDONESIA 
 
Op 29 juli 2018 en op 5, 9, 18, 19 augustus is Lombok  
getroffen door vijf aardbevingen met een kracht tussen 6.0 
tot 7.0 op de schaal van Richter. Daarnaast zijn er meer dan 
2000 kleine aardbevingen geweest. 
 
De aardbevingen hebben aan meer dan 550 mensen het 
leven gekost en er zijn meer dan 2000 gewonden gevallen. 
Daarnaast zijn er meer dan 140.000 woningen verwoest en 
zijn belangrijke faciliteiten, zoals ziekenhuizen en scholen 
beschadigd. Veel mensen hebben hun woning verloren of 
durven niet meer in huis te slapen. Na de aardbevingen was  
er een groot tekort aan producten zoals dekens, zeil,  
medicijnen en voedsel. 
 
Na de eerste aardbeving zijn wij meerdere keren naar Sembalun geweest. De tweede aardbeving dwong 
ons echter om dichterbij huis hulp te gaan verlenen. Sinds 6 augustus is Harapan Baru Lombok Indonesia 
daarom werkzaam in de regio’s Gunung Sari en Lingsar.  
 
De afgelopen maanden hebben wij veel steun uit Nederland mogen ontvangen. Ik kan het niet in woorden 
beschrijven hoe dankbaar en gelukkig wij zijn met alle donaties en de lieve, mooie en ontroerende  
berichten die wij ontvangen hebben . Dankzij jullie steun hebben wij de levens van duizenden mensen 
hier kunnen verbeteren. 
 
Onze slogan is “samen maken we het verschil”. En dat is bewezen! Er is zoveel gedaan dat wij dit niet in 
één nieuwsbrief kwijt kunnen. Daarom dat wij deze nieuwsbrief in twee delen gaan versturen. In de eerste 
nieuwsbrief gaan wij in op de hulp die wij al geboden hebben. In het tweede stuk gaan wij in op de  
projecten die nog lopen en de toekomst van Harapan Baru. 

Ik wil namens het team van Harapan Baru iedereen graag hartelijk bedanken. 

Nick Rensink 
Namens Harapan Baru Lombok Indonesia 

 

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


GEREEDSCHAPSTHEEK 
In de eerste week van september heeft Harapan Baru Lom-
bok Indonesia een gereedschapstheek geopend. Mensen 
kunnen hier, in ruil voor hun ID-kaart, gereedschap voor één 
dag lenen. Voor de onervaren klussers is er gereedschap be-
schikbaar zoals hamers, zagen en beitels. Mensen met meer 
ervaring kunnen ook powertools, zoals elektrische zagen, le-
nen. 

Gemiddeld maken 20 tot 30 families per dag gebruik van de-
ze mogelijkheid om gezamenlijk hun huizen te herbouwen. In 
Medas zijn in samenwerking met vrijwilligers en de lokale ge-
meenschap meer dan 400 noodwoningen gebouwd. Ook in 

 De gereedschapstheek   Kayangan zijn mensen hard aan het werk en hebben zij  
      onder andere een school hersteld. 

WATERFILTERS 
Na de aardbevingen was er een groot tekort aan schoon drinkwater.  

Hierdoor waren veel families gedwongen om vuil water (zoals niet gerei-

nigd rivierwater) te drinken. In veel kampen hadden mensen in de weken 

na de ramp last van diarree.  

Harapan Baru Lombok Indonesia heeft in samenwerking met Schoon 
Water voor Indonesië en Nazava ruim 400 waterfilters door geheel 
Gunung Sari en bij een aantal plaatsen in Noord-Lombok geplaatst. De-
ze filters zorgen ervoor dat mensen zelf rivier-, put- of regenwater veilig 
voor consumptie kunnen maken. Met deze filters kan de lokale bevolking 
ruim 1400 liter per uur aan schoon drinkwater maken. Elk filter heeft een     Nick geeft training in het 
levensduur van 7000 liter (ongeveer één tot twee jaar), voordat deze      gebruik van de filters. 
vervangen moet worden. 

KRUIWAGEN-PROGRAMMA 
In drie dorpen zijn wij een uitleen-programma begonnen, waarbij wij 
sets met kruiwagens, hamers en scheppen rechtstreeks uitlenen aan 
bewoners van de kampen. Hiermee kunnen zij het puin van de inge-
storte huizen zelf direct opruimen. Hierdoor komt de fundering vrij, 
waar mensen hun tijdelijke woning op kunnen bouwen. 

In totaal zijn er 20 sets uitgeleend. Deze sets zijn voldoende voor 120 
tot 150 man om mee aan het werk te gaan. De schatting is dat er  
gemiddeld 7 huizen per dag schoongemaakt kunnen worden met de 
sets. 

NOODHULP 
Direct na de aardbeving is Harapan Baru Lombok Indonesia aan de slag ge-
gaan met het regelen van eerste noodhulp. In totaal hebben wij voor bijna 
9000 euro aan noodhulp verleend in West-Lombok en nogmaals 8000 euro 
aan noodhulp in Noord-Lombok. 
 
In West-Lombok lag de focus voornamelijk op de dagelijkse levensbehoef-
tes. Hierbij kunt u denken aan rijst, mie, groente, zeep en dergelijke. Ook 
hebben wij tentzeil uitgedeeld aan de getroffen bevolking. Gemiddeld heb-
ben wij 1200 personen per dag ondersteund, voor een periode van drie we-
ken. 

Een kaizar vol met noodhulp    

Elke dag gingen er drie van In Noord-Lombok ging de distributie van de noodhulp voornamelijk via onze 
deze kaizars op pad.  partners, Yayasan Endri’s. Zij hebben het budget in hoofdzaak gebruikt om 
    medische zorg te regelen, dekens en tentzeil in te kopen en kinderen te  
    helpen. 

De kruiwagens staan klaar voor gebruik. 



  NOOD-TOILETTEN 
Door de aardbevingen zijn veel mensen hun huis kwijtgeraakt en 
daarmee ook hun badkamer. Dit zorgde ervoor dat veel mensen 
zich wasten en hun behoefte deden in een rivier. In de eerste 
week na de aardbevingen hebben het gezondheidscentrum en  
Harapan Baru Lombok Indonesia de handen ineen geslagen en 
zijn wij een nood-toiletten programma begonnen. 

Het team van het gezondheidscentrum heeft een ontwerp ge-
maakt en dat met ons gedeeld. Hierna zijn wij rechtstreeks met 
de dorpen gaan samenwerken om ze te plaatsen. Net als bij alle 
andere projecten die wij hebben was ons doel om hierbij de lo-
kale bevolking zoveel mogelijk zelfredzaam te houden. 

Voor het bouwen van elk toilet hebben wij de kampoudsten  Voorbeeld van een aantal nood-toiletten 
gevraagd om een locatie te selecteren die aan onze eisen  
voldeed (niet te ver van het kamp, niet te dichtbij een rivier, etc). Zodra de locatie vastgesteld was, lieten 
wij ze een contract opstellen met daarin vermelding van de eigenaar van het land, waarin hij / zij toestem-
ming geeft om noodtoiletten te plaatsen, om te voorkomen dat de toiletten niet binnen een paar weken 
(als de eigenaar van gedachten zou veranderen) verwijderd zouden moeten worden. Hierna werden de 
toiletten door lokale vrijwilligers uit het kamp geplaatst, onder toezicht van onze aannemer. 

In totaal zijn er 60 toiletten geplaatst, waarmee in totaal 2500 mensen geholpen zijn. 

ONDERSTEUNEN SCHOLEN 
Eind september zijn de meeste scholen weer open gegaan. 
Toch is het voor de kinderen en leraren moeilijk om de draad 
weer op te pakken. Dit komt door het gegeven dat vanwege de 
aardbevingen en de regen veel lesmaterialen, borden, stoeltjes 
en tafeltjes verloren zijn gegaan. Harapan Baru Lombok Indone-
sia heeft een speciaal project opgezet, waarbij wij een aantal 
scholen ondersteunen bij het inkopen van schriften, pennen, bor-
den en ander lesmateriaal. 

Deze kleuterklas heeft schriftjes, pennen        In totaal zijn er 20 scholen ondersteund via dit project. 
en een whiteboard gekocht van de  
donaties. 

NOODSCHOLEN 
In de tweede week van oktober hebben wij 6 legertenten gekocht van  
onze donaties. Daarnaast kregen wij 5 legertenten direct gedoneerd. De-
ze tenten zijn gebruikt om noodscholen op te zetten, zodat  
kinderen veilig en droog kunnen zitten tijdens het regenseizoen. 

             Kinderen gaan weer naar school. 

MALARIA-UITBRAAK IN WEST-LOMBOK 
Door de aardbeving slapen veel mensen buiten in tenten en eten zij provisorische, veelal ongezonde voe-
ding. Hierdoor zijn zij extra kwetsbaar voor ziektes. Helaas is er begin september malaria geconstateerd in 
Gunung Sari (voor het eerst in 10 jaar). Op de dag dat wij dit artikel schrijven (19 oktober) zijn er ondertus-
sen meer dan 300 mensen geïnfecteerd in de dorpen Medas, Guntur Macam, Bukit Tinggi en  
Penimbung. 
 
Harapan Baru werkt intensief samen met het lokale gezondheidscentrum om de verspreiding van deze 
ziekte tegen te gaan. Zo hebben wij meer dan 800 klamboes en 4000 zakjes met anti-muggen lotion uitge-
deeld aan de lokale bevolking. Ook hebben wij regelmatig contact met de verschillende tentenkampen en 
geven wij zorgwekkende signalen door aan het crisisteam van het gezondheidscentrum. 



BESTEDING DONATIES 
We hebben in de afgelopen maanden meer dan 57,000 euro opgehaald om de slachtoffers van de aard-
bevingen op Lombok te ondersteunen. Een resultaat waar we trots op zijn en ons dankbaar voor voelen. 
We willen graag iedereen bedanken voor de steun in de afgelopen maanden.  

In de overige artikelen in deze nieuwsbrief kunt u lezen wat wij met uw steun bereikt hebben. In totaal 
hebben wij nu ongeveer 66% van alle donaties besteed. Voor de laatste 34% is al grotendeels invulling 
gevonden, zoals het helpen van onze micro-ondernemers die hun onderneming zijn kwijtgeraakt, het  
ondersteunen bij het herbouwen van Gunung Sari, het tegengaan van malaria in onze regio en mensen 
die hun baan verloren zijn tijdelijk werk aanbieden via het eco-brick programma. 
Hieronder een kort overzicht waar alle uitgaven voor gemaakt zijn: 

 

REISVERSLAG KIRSTEN EN JEFF 
In de laatste week van augustus spraken we af met Nick en twee mensen van zijn team van Hara-

pan Baru, om een aantal getroffen (berg)dorpen in Lombok te bezoeken die noodhulp ontvangen 

van de stichting. Omdat we die ochtend zelf uit het zuiden van Lombok moeten komen vertrekken 

we op tijd. Gedurende de reis richting het noorden valt er niet direct op te merken dat Lombok is 

getroffen door een reeks (zware) aardbevingen. Soms een kapot dak, een moskee waar een mina-

ret ontbreekt of een flinke scheur in de weg, maar geen weggevaagde dorpen zoals we dit op het 

journaal hadden gezien. 

 

Hoeveel anders was dit wanneer we ons niet veel later een aantal kilometers noordelijker bevon-

den. We stapten even uit om rond te kijken en te pauzeren. Al rijst etende uit een paar bananen-

bladeren sprak een man ons aan. Hij vroeg of we een kijkje in zijn dorp kwamen nemen. Nouja, 

dorp... Van het dorp was weinig meer over. Enkel deurposten en palen stonden nog overeind. We 

begonnen ons af te vragen: als dit dorp - wat nog betrekkelijk laag ligt - er al zo aan toe is, wat zou 

dat betekenen wanneer we later met Nick en zijn team nog noordelijker en hoger in de bergen zou-

den gaan? We klauterden over de puinzooi heen om het ingestorte huis van de man - die het 

dorpshoofd bleek te zijn - te bekijken waar hij met zijn gezin in woonde. Kijkende naar de grote  

ravage voor ons, die tot drie weken geleden nog zijn huis vormden, bleef hij in gebrekkig Engels 

maar herhalen: “family all healthy, no die”. De kinderen in het dorp hadden ondertussen lol op de 

wipwap die ze hadden gemaakt van een paar opgestapelde bakstenen en een lange houten lat. 



Na deze ontmoeting hebben we Nick en zijn team opge-

zocht. Met hen zijn we naar hoger en meer afgelegen dor-

pen gereden om waterfilter punten te installeren. Wat we 

onderweg en in de dorpen aantroffen was heftig en in-

drukwekkend. Bij het zien van de hopen baksteen, plan-

ken en dakpannen is het moeilijk voor te stellen dat hier 

tot voorkort hele dorpen stonden. De dorpsbewoners heb-

ben zich na de beving verzameld in de tenten die achter 

de dorpjes opgezet zijn.  

De basisvoorzieningen in deze kampen zijn zeer beperkt. 

Zo is er bijvoorbeeld gebrek aan schoon drinkwater, waar-

door mensen gevoelig zijn voor allerlei ziektes en infec-

ties. Het waterfilter punt zou dit probleem deels op kunnen 

lossen. Dit simpele systeem bestaat uit twee grote  

emmers die bovenop elkaar staan. In de bovenste emmer 

wordt het onzuivere (e.g. regenwater) gegoten. In de  

onderste emmer komt het water er vervolgens gefilterd uit. 

De dorpsbewoners zijn onder de indruk wanneer ze zien 

hoe het troebele water langzaam gefilterd wordt en helder 

(en drinkbaar) in de onderste bak terecht komt. 

 

Ook in deze dorpen viel ons de positiviteit van de bevolking op. Ze 

proberen er het beste van te maken en zijn ontzettend dankbaar 

en hartelijk. We werden dan ook gastvrij ontvangen met een drank-

je van palmsuiker en lokale lekkernijen. En de kinderen kun je al 

wat afleiding bezorgen met het uitdelen van wat meegebrachte  

ballonnen en snoepjes. 

 

Vervolgens zijn we verder de bergen in gereden om een paar dor-

pen te bezoeken waar Harapan Baru onlangs sanitaire voorzienin-

gen in vorm van noodtoiletten heeft geïnstalleerd. Nick legt ons 

ondertussen uit dat de ramp zeker nog niet voorbij is. Met het re-

genseizoen in aantocht, staat de mensen in Lombok nog heel wat 

te wachten. Het vele water wat vallen gaat zal mogelijk nog veel 

meer huizen - die rusten op gescheurde grond - vernielen. Daar-

naast zijn de mensen niet alleen hun huis kwijt, maar vaak ook hun 

baan waardoor inkomens weggevallen. 

 

Ondanks de schrijnende situatie en de grote waslijst aan problemen is het mooi om te zien hoe Harapan 

Baru tóch een verschil weet te maken met haar werk. De noodhulp die de stichting levert is bovendien cru-

ciaal aangezien de dorpen waar Harapan Baru werkt amper noodhulp ontvangen van de overheid. Die fo-

cust zich namelijk hoofdzakelijk op de dorpen die langs de kant van de hoofdweg van Lombok staan. Ook 

de houding van Nick en de rest van het team is bewonderenswaardig. Het is duidelijk dat zij de aardbevin-

gen niet laten winnen! 

 

Hoewel het goed voelt een (héél) klein steentje bij te dragen aan het werk van Harapan Baru voelt het ook 

gek wanneer we weer wegrijden. Wanneer je ergens op bezoekt bent, kun je besluiten te vertrekken. De 

mensen in noord-Lombok hebben die keuze niet. Zij blijven achter in de ravage die ooit hun huis was, hun 

winkel, hun school. Lombok zal nog lang worstelen met de gevolgen van de bevingen. Ook de heropbouw 

van het eiland zal een traag proces zijn. Gelukkig hebben de Indonesiërs hun positieve instelling en zijn er 

initiatieven als Harapan Baru die ze een klein steuntje in de rug geven!  



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 

Website: www.harapan-baru.com    E-mail:  info@harapan-baru.com 

BANKGEGEVENS       Website: www.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. 

Het is ons doel om de komende maanden en misschien wel jaren de bevolking in West-Lombok te blijven 
steunen bij de wederopbouw van Lombok. Hoewel wij al heel veel mensen hebben kunnen helpen, ligt er 
nog veel werk op ons wachten. Lombok is na de ramp in Sulawesi in de vergetelheid geraakt en daardoor 
gaat de opbouw op dit moment langzamer dan gehoopt.  

Daarom hopen wij dat wij ook in de toekomst op uw steun mogen blijven rekenen. Indien u nog geen  
donateur bent, zou u dan willen overwegen om ons in de toekomst te willen steunen? Als u al wel dona-
teur bent, zou u dan willen overwegen om één of twee familieleden of vrienden te willen vragen om ons 
ook te steunen? 

Om een idee te geven wat uw steun voor de slachtoffers betekend heeft: 

• 10 euro: Voldoende rijst om 40 mensen een dag te voeden. 

• 15 euro: Eén waterfilter waarmee wij 7000 liter schoon drinkwater kunnen maken. 

• 25 euro: Een set met kruiwagens, hamers en scheppen waardoor mensen in de kampen het puin van 

hun ingestorte huizen kunnen opruimen. 

• 50 euro: Vier tentzeilen waarmee wij vier families een droge plek voor het aankomende regenseizoen 

kunnen aanbieden. 

• 75 euro: Eén noodtoilet voor 50 mensen. 

• 100 euro: 50 klamboes om de mensen te beschermen tegen malaria. 

• 300 euro: Een legertent waardoor 70 kinderen een plek hebben om veilig naar school te gaan. 

LOMBOK HEEFT U HULP NODIG: SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL 

Drie maanden na de aardbeving ligt nog steeds een groot gedeelte van Lombok in puin. 


