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Aanleiding 
 

In juli en augustus werd Lombok opgeschrikt door een aantal krachtige aardbevingen, gevolgd 

door duizenden naschokken. Meer dan 500 mensen vonden de dood en meer dan 350.000 

werden door de aardbevingen getroffen. Veel publieke voorzieningen werden vernietigd en veel 

families werden in tijdelijke kampen ondergebracht.  

 

Activiteiten 
 

Van 6 tot 27 augustus heeft Harapan Baru Lombok Indonesia (HBLI) de kampen in de regio 

Gunung Sari en Batu Layar gesteund met noodhulp. Meer dan 60% van de huizen was 

verwoest en er was dringend behoefte aan voedsel. De hulp van de overheid was in de eerste 

dagen na de ramp zeer beperkt. De kampbewoners waren aangewezen op de hulp van lokale 

non profit organisaties en particulieren. 

 

In Augustus werd gestart met een bespreking met de dorpshoofden om de hulp te coordineren. 

Bij de daadwerkelijke hulpverlening werkte HBLI nauw samen met de dorpshoofden. Twee 

teams waren actief: het eerste team inventariseerde van dag tot dag welke hulp nodig was en 

zorgde voor eerste hulp (het evacueren van gewonden, psychologische ondersteuning, etc). 

Het tweede team zorgde voor aankoop van de nodige produkten en de levering ervan.  

 

Vanaf 11 augustus 2018, toen bleek dat er meer donaties binnen kwamen dan was verwacht, is 

het werkgebied uitgebreid met Kekait, Limbungan & Montong Sager en Bengkaung. Vanaf toen 

is de aanpak wat veranderd. Niet elke dag konden de behoeften geïnventariseerd worden, maar 

om de andere dag. De benodigde hulpgoederen zijn vanaf toen ook om de dag geleverd.  

Op verzoek van de dorpshoofden zijn ook nog extra voorraden rijst en mie door HBLI geleverd 

voor families, die geen enkele steun kregen van de overheid of van NGO's. 

 

Resultaat 
 

In totaal zijn in augustus 2018 meer dan 2000 families ondersteund met de volgende producten: 

 

Product Aantal Product Aantal 
Water 163 dozen Tofu 10 kilo 
Rijst 6450 kilo Tempe 308 stuks 
Tentzeil 72 zeilen Suiker 333 kilo 
Touw 6 rollen Plastic zakken 7 dozen 
Luiers 83 zakken Tandpasta 127 stuks 
Mie 229 dozen Tandenborstels 127 stuks 
Spaanse peper 142 kilo Kruidenpoeder 226 zakjes 
Rode ui 124 kilo Ketjap 270 zakjes 
Knoflook 115 kilo Melk (gepasteuriseerd) 97 dozen 
Tomaten 133 kilo Bezems 29 stuks 
Kookolie 133 dozen Blik (formaat groot) 32 stuks 
Zeepjes 25 dozen Anti muggen lotion 15 flessen 
Zout 75 zakken Dekens 102 stuks 
Vuilniszakken 67 rollen Afvalemmers 10 stuks 
Snoepgoed 1352 stuks Telon (speciale baby-olie) 56 stuks 



 

  Harapan Baru Lombok Indonesia 

Jl. Jati Sela, Jati Sela  www.harapan-baru.com 
Gunung Sari, Lombok Barat, NTB, Indonesia  info@harapan-baru.com 

2 

 

 

Kosten 
 

In totaal zijn voor een bedrag van IDR 155.383.000 noodhulpgoederen aangeschaft. 

Omgerekend met de toen geldende koers komt dat neer op  € 9.500,--. 

 

Foto’s 
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