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a. Algemeen  

De stichting Harapan Baru Aalten Nederland (HBAN) is op 31 mei 2016 opgericht en heeft tot 

doel Yayasan Harapan Baru Lombok Indonesia (HBLI) te ondersteunen.  

HBLI wil aan inwoners op Lombok, die door armoede of een handicap in een 

achterstandssituatie leven, een volwaardige plek in de maatschappij proberen te geven. Dit 

wordt gedaan door middel van projecten, die de zelfredzaamheid van de deelnemers 

vergroten.  

HBAN biedt ondersteuning aan HBLI door fondsen te werven, door promotie-activiteiten te 

ondernemen en door het geven van feedback.  

Toen in juli en augustus 2018 Lombok werd getroffen door verschillende aardbevingen is 

HBLI onmiddellijk gestart met het verlenen van noodhulp. HBAN heeft hiervoor ook gelden 

ingezameld.  

  

b. Bestuur  

In de loop van 2018 is het bestuur uitgebreid met de heer F.P.G.M. Timmermans.   

Het bestuur bestaat nu uit:  

L. Boessenkool, voorzitter a.i.  

J.B. Ebbers, secretaris  

H.J.W. Veldhuis, penningmeester  

F.P.G.M. Timmermans, bestuurslid.  

De stichting heeft een tweetal ambassadeurs in de personen van Marja en Egbert van Ewijk, 

die het werk van HBLI promoten en acties organiseren om inkomsten te verwerven. Het 

bestuur vergaderde in 2018 zeven maal. In elke vergadering is de voortgang van de lopende 

projecten aan de orde geweest, evenals de fondsenwerving en werden besluiten genomen 

over nieuwe projecten.  

Na de aardbevingen zijn ook de situatie op Lombok en de gevolgen van die aardbevingen 

voor de werkzaamheden van HBLI iedere keer onderwerp van bespreking geweest.  
De in de vergadering genomen besluiten zijn steeds met HBLI gecommuniceerd.  

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers, die geen financiële vergoeding voor hun 

werkzaamheden krijgen.  

  

c. Lopende projecten.  

1. Handicapable 2016  

Dit project wil mensen die in armoede verkeren en/of een handicap hebben, betere 

levensomstandigheden bieden door hun te helpen bij het opzetten van een micro-

onderneming. Daarmee is reeds in 2016 gestart. Het was de bedoeling om medio 2018 dit 

project af te ronden maar door de aardbevingen is dat verschoven naar het eind van het 

jaar.  

In totaal zijn 30 personen begeleid bij het opzetten van hun eigen bedrijfje.  

2. Engels voor volwassenen  

Dit project beoogt door middel van het geven van Engelse les mensen meer kans te bieden 

op het vinden van werk in de horeca, waar vraag is naar Engels sprekend personeel.  

Ook dit project kon als gevolg van de aardbevingen pas eind 2018 worden afgerond, later 

dan de bedoeling was.  



Er hebben in totaal 42 deelnemers aan dit project deelgenomen. Hiervan hebben er 23 een 

diploma ontvangen.  

Vijf deelnemers hebben daadwerkelijk werk gevonden in de horeca-sector. Helaas zijn door 

de aardbevingen 4 daarvan hun baan kwijtgeraakt.  

  

3. Doventaalproject (Bahasa Isyarat)  

Dit project wil mensen uit de directe omgeving van dove mensen de kans bieden de 

beginselen van de doventaal te leren, waardoor ze in staat zijn met hun dove familielid of 

kennis te communiceren.  

Het is in 2017 gestart. Na de aardbevingen moest noodgedwongen daarmee worden gestopt, 

niet alleen omdat HBLI zich hoofdzakelijk is gaan bezighouden met het verlenen van 

noodhulp, maar ook omdat de doelgroep heel andere zaken aan het hoofd had, met name 

de  herbouw van hun verwoeste woningen.  

Eind 2018 is het doventaalproject weer gestart.  

  

d. Andere werkzaamheden 

1. Noodhulpverlening  

Meteen na de aardbevingen heeft HBLI de noodhulpverlening ter hand genomen.  

HBAN heeft in Nederland via publicaties in de pers en via de lokale radio de aandacht hierop 

gevestigd en om financiële ondersteuning hiervoor gevraagd.  

Daar is veelvuldig gehoor aan gegeven.  

Door HBLI in eerste instantie met name voedselhulp verstrekt. Toen malaria uitbrak is ook de 

bestrijding en voorkoming daarvan ter hand genomen door klamboes en anti-muggenlotion 

te verstrekken. Ook zijn schoonwaterfilters uitgedeeld en de toiletten gebouwd.  

Eveneens zijn tenten beschikbaar gesteld voor scholen, is gereedschap aangeschaft dat kan 

worden geleend en er is een inzamelingsactie van afvalplastic - dat zorgt voor een groot 

probleem op Lombok - gestart. Van het ingezamelde plastic worden zgn. ecobricks 

(plasticflessen gevuld met afvalplastic) gemaakt, die weer kunnen dienen als bouwstenen 

voor gebouwen.  

2. Verstrekken microleningen  

Door de aardbevingen zijn verschillende opgerichte micro-ondernemingen verwoest of 

beschadigd en moeten opnieuw worden opgestart.   

Aan hen wordt desgewenst door HBLI een microlening verstrekt, die binnen 2 jaar moet 

worden afgelost. 

  

e. Overige activiteiten  

1. Nieuwe folder  

Er is een nieuwe folder opgesteld voor promotionele doeleinden.  

2. Nieuwsbrieven  

In 2018 zijn 2 reguliere nieuwsbrieven uitgegeven en verstuurd naar de donateurs en 

sponsors.  

Daarnaast zijn 3 nieuwsbrieven over de aardbevingen uitgegeven en verstuurd en 2 over een 

doneeraktie.  

3. Promotie  

a. Op 28 februari was er een benefietconcert in IJzerlo ten bate van Harapan Baru, 

georganiseerd door de Christelijke zangvereniging De Vriendschap en met medewerking van 

de Christelijke muziekvereniging Crescendo, beide uit IJzerlo;  

b.  Op 11 mei gaf Nick Rensink een lezing over zijn werk op Lombok in het Dorpshuus te  



IJzerlo;  

c. Op 9 juni werd deelgenomen aan de Wereldmarkt Aalten, waarop alle Aaltense 

organisaties zich presenteerden, die actief zijn in het buitenland;  

d. Op 28 oktober is deel genomen aan een projectenmarkt, georganiseerd door de werkgroep 

Hulp Ver Weg Dichterbij van de diaconie van de Protestante Gemeente Aalten en is informatie 

verstrekt over het werk van Harapan Baru;  
e. Op 21 november is een presentatie gegeven over het werk van Harapan Baru op de gemeente-

avond van de Protestante Gemeente de Wijngaard in Geesteren.  

 

f. Tenslotte 

Onze stichting HBAN draait nu enkele jaren met succes. Dat wil zeggen, het lukt om 

voldoende financiële middelen bij elkaar te brengen om de voorgenomen projecten op 

Lombok ten uitvoer te brengen.  

Achter dat succes zit uiteraard de nodige inspanning, zoals dat ook gaat met andere 

stichtingen die zich bezighouden met ontwikkelingsprojecten. Het is streven naar een balans 

tussen iets willen betekenen  voor anderen die ver weg en vaak in armoe leven en de 

inspanning die we (als vrijwilligers) daarvoor moeten leveren .  

Tezamen geven we een kwetsbare groep op Lombok weer perspectief op een betere 

toekomst. 
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