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Voorwoord
Dit jaar was een speciaal, intens en heftig jaar voor Harapan Baru Lombok Indonesia.

 

Het jaar begon goed, met het afronden van het Handi-Capable project 2016 en het

uitbreiden van onze educatieve projecten. Echter, door de aardbevingen van juli en

augustus veranderden de levens van iedereen op Lombok. In het gebied waar wij

werkzaam zijn werd vrijwel alles verwoest. In totaal werden op Lombok meer dan

450,000 mensen dakloos en verloren meer dan 500 mensen hun leven. Van de

450,000 daklozen wonen meer dan 50,000 in het gebied waar wij werkzaam zijn.

 

Daarom verlegden wij onze taken naar noodhulpverlening. Samen met andere

organisaties in Nederland en Lombok deden wij ons best om zoveel mogelijk

slachtoffers te helpen en Lombok opnieuw op te bouwen. Dankzij de steun van onze

sponsoren konden wij veel betekenen, zoals het plaatsen van meer dan 500

waterfilters, bouwen van sanitaire voorzieningen, het plaatsen van noodklaslokalen en

het opzetten van projecten om de heropbouw van Lombok te bespoedigen.

 

Onze verwachting is dat wij nog zeker tot eind 2019 nodig hebben om deze projecten

af te ronden. Gedurende dit jaar willen wij ook weer langzaam een transitie maken

naar onze reguliere activiteiten.

 

Ik wil graag iedereen bedanken die ons ondersteund heeft in deze moeilijke tijd. Het

was een troost te weten dat wij niet alleen waren.

 

Stevi Yasinta Sintia Dewi
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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 (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 vaak slechts tijdelijk van aard zijn.

 

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

tegenvallers. Toegang tot medische zorg hebben zij vaak 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 direct bijdragen op het gebied van

educatie, voorlichting en werkgelegenheid. Het uiteindelijk doel is om alle families op

Lombok een kans te geven om meer van hun leven te maken.

 

Missie

Harapan Baru Lombok Indonesia ondersteunt zoveel mogelijk mensen in een

achterstandssituatie en focust zich hierbij speciaal op mensen met een beperking of

in grote armoede. 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.
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Noodhulp Aardbevingen

In juli en augustus 2018 werd Lombok getroffen door meerdere grote aardbevingen.

Daarna volgden meer dan 2000 kleine aardbevingen. Deze aardbevingen zorgden

voor veel verwoestingen en slachtoffers.

 

We hebben de volgende activiteiten opgezet om de slachtoffers van de aardbevingen

te ondersteunen. 

 

Noodhulp

Direct na de eerste aardbeving heeft Harapan Baru Lombok Indonesia noodhulp in de

regio Sembalung geleverd. Nadat Lombok werd getroffen door de grote aardbeving

van 5 augustus leverden wij noodhulp daar via Endri’s. In totaal zijn daar, door onze

donaties, meer dan 10,000 mensen ondersteund door middel van tenten, voedsel,

medicatie, etc.

 

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

Gunung Sari en Batu Layar gesteund met noodhulp. 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.

 

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 producten 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. 

 

In totaal werden er bijna 20,000 mensen ondersteund door dit project.
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Noodhulp Aardbevingen

Gereedschapstheken

In de eerste week van september hebben wij een gereedschapstheek in Medas

opgezet. Mensen kunnen hier gereedschap en kruiwagens lenen om puin te ruimen en

(nood)huizen te bouwen. In totaal zijn hiermee meer dan 200 huizen opgeruimd /

gebouwd. 

 

Sanitatie

Na de aardbeving was het sanitaire systeem van de meeste dorpen verwoest. Dit

dwong mensen om zichzelf te wassen in goten of kleine riviertjes. Ook werden deze

rivieren gebruikt als watervoorziening en als plek waar mensen hun behoefte deden.

Dit zorgde voor veel ziekte na de aardbevingen. 

 

In samenwerking met sanitaire experts van de gemeenschapskliniek hebben wij meer

dan 60 nood-toiletten en badkamers in Gunung Sari gebouwd. 

 

Daarnaast hebben we ook meer dan 500 waterfilters geplaatst in samenwerking met

“schoon drinkwater voor Indonesië” en “Social Impakt”.

 

Ecobrick ruilproject

De noodhulp, die kampen van ons ontvingen, maar ook van particulieren en de

overheid, zorgden voor veel vervuiling. Rijst, mie, pampers, maandverband en andere

producten waren allemaal verpakt in plastic. De mensen voelden zich niet

verantwoordelijk / gemotiveerd om het plastic netjes weg te gooien. Dit zorgde voor

veel vervuiling en ongedierte.

 

Daarom besloten wij hen ecobricks te laten maken, zodat het plastic in de kampen en

de natuur verwerkt wordt in iets bruikbaars. Deze ecobricks konden zij dan weer ruilen

voor producten. In totaal zijn er 14,619 ecobricks geruild met de dorpen in Gunung

Sari. Gemiddeld wogen de ecobricks 250 gram per stuk. Dit betekent dat er ruim

3,500 kilo plastic afval uit de kampen / natuur gehaald is. In totaal zijn er meer dan

500 families ondersteund door dit ruilsysteem voor een periode van drie maanden. 

 

Het plan is om met deze ecobricks gemeenschapshuizen / klaslokalen te gaan

bouwen.

 

Klaslokalen

Door het plaatsen van legertenten als tijdelijke klaslokalen konden we 12 scholen

helpen. 
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Educatie

Harapan Baru Lombok Indonesia zet in op educatie om mensen zelfredzaam te

maken. Door middel van onze educatieve projecten willen wij mensen vaardigheden

aanleren waarmee zij werk kunnen vinden en de maatschappij meer open te maken

voor mensen met een beperking.

 

Engels

Wij bieden gratis Engelse lessen aan jong- volwassenen, met een focus op de hotel-

sector van Lombok. Wij trainen jongeren tussen de 18 en 30 jaar, zodat zij werk kunnen

vinden als huishoudelijk medewerker. Vergeleken met andere sectoren betaalt deze

baan erg goed en er is een grote vraag naar.

 

In het afgelopen jaar hebben 37 jongeren onze training gevolgd en 7 jongeren

hebben werk gevonden in de hotel-sector.

 

Gebarentaal

Veel doven op Lombok hebben een beperkte toegang tot de maatschappij. Zij leren

gebarentaal op een speciaal onderwijsschool, maar de maatschappij kent deze taal

(bijna) niet. Publieke dienstverleners, zoals ziekenhuizen, de politie en het ministerie

van sociale zaken hebben geen medewerkers die geschoold zijn in gebarentaal.

 

Daarom biedt Harapan Baru Lombok Indonesia gratis les in gebarentaal aan voor

deze professionals. In tien bijeenkomsten leren zij de basis van gebarentaal. 

 

In totaal hebben 8 personen het afgelopen jaar deze training bij ons gevolgd.
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Micro-Ondernemingen

Veel mensen met een beperking op Lombok zitten werkloos thuis. Er zijn weinig

mensen die met hen willen werken, omdat er nog een groot stigma rond het hebben

van een handicap hangt. Zo denken sommige mensen dat deze mensen gestraft zijn

door God, anderen denken dat zij niet hard kunnen werken, of dat het hebben van

een handicap besmettelijk is.

 

Harapan Baru Lombok helpt deze doelgroep aan het werk. Dit gebeurt door het

begeleiden van mensen met een beperking naar vast werk of helpen bij het opzetten

van een micro-onderneming. Zo wordt hulp geboden bij het regelen van stages bij

lokale succesvolle ondernemers, het regelen van kredieten en bij marketing van de

zelfgemaakte producten. De deelnemers worden elke week bezocht, om zo de

voortgang te meten en hen op praktische wijze te ondersteunen.

 

Daarnaast hebben veel mensen met een beperking vaak weinig zelfvertrouwen en zijn

ze vaak beperkt zelfredzaam. Dit komt omdat zij vaak langdurig uitgesloten werden

van deelname aan de maatschappij en daardoor afhankelijk waren van hun families.

Daarom bieden wij hen ook training op het gebied van levensvaardigheden aan.

 

Dit wordt gedaan tijdens huisbezoeken. Naast het verbeteren van de micro-

onderneming helpen wij hen ook bij het (her)inrichten van hun leven. Dit kan

bijvoorbeeld het regelen van een identiteitskaart zijn, het repareren van het huis, of

het belang van sparen voor de toekomst. Naast praktische ondersteuning bespreken

wij ook het ‘onderwerp van de week’, waarbij samen met de deelnemer wordt

gebrainstormd over onderwerpen als ‘tienerhuwelijken’, ‘schoonhouden van de

omgeving’, ‘gezonde voeding’ en ‘belang van sparen’.

 

In 2018 hebben we 17 micro-ondernemingen opgezet via het Handi-Capable project.

Hiervan is een eind-evaluatie gemaakt. Door de aardbevingen zijn veel micro-

ondernemingen beschadigd geraakt (kapot gereedschap, verlies van inkomsten, etc). 

 

Eind 2018 is begonnen met een onderzoek naar de omstandigheden waarin onze

cliënten zich bevinden, zodat wij hen begin 2019 zo goed mogelijk kunnen helpen. De

verwachting is dat dit de vorm van micro-kredieten zal gaan krijgen.
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Overig

Mei / Juni

We hebben een nieuwe vergunning van het ministerie van sociale zaken gekregen om onze

projecten uit te voeren.

 

Augustus

We zijn naar ons nieuwe kantoor in Jati Sela verhuisd. Helaas raakte deze zwaar beschadigd

door de aardbevingen, waardoor we tot begin november geen kantoor hadden. Ons werk

werd tijdelijk vanuit het huis van Nick en Stevi en het huis van Humaidi uitgevoerd.
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Harapan Baru Lombok Indonesia in 2019

Engels

Ons doel is om nieuwe trainingen op te zetten en daarnaast ook vaardigheidsklassen

(schoonmaken, samenwerken, etc) op te zetten.

 

Handi-Capable

We willen Handi-Capable 2019 gaan starten, waarbij wij weer 20 tot 30 nieuwe micro-

ondernemingen willen opzetten. Daarnaast willen wij ook de micro-ondernemers die wij

eerder geholpen hebben en die getroffen zijn door aardbevingen gaan ondersteunen via

rente-vrije micro-kredieten.

 

Noodhulp Aardbevingen

We willen dit langzaam gaan afbouwen.

 

Gebarentaal

We gaan een aanvraag indienen bij de gouveneur van Lombok om dit project te promoten bij

verschillende ministeries op Lombok. We hopen in totaal 80 mensen getraind te hebben aan

het einde van 2019

 

Bouwen met ecobricks

Om onze uitgaven omlaag te krijgen en een permanente locatie te hebben willen we een

gebouw van ecobricks in Medas Pintu Air bouwen. Daarnaast willen we in een aantal

verschillende dorpen een klaslokaal gaan bouwen voor onze projecten.

 

Het plan is om deze gebouwen in samenwerking met de gemeenschap te bouwen en te

gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van het gebouw als vaccinatiepost,

gezondheidspost voor ouderen, bibliotheek en een ontmoetingsplek voor het dorp. 
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Bijlage:  Jaarrekening
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Baten

Donateurs Nederlands Handi-Capable 84,400,000

Donateurs Nederlands Engels 1,700,000

Donateurs Nederland Noodhulp Aardb. 711,415,000

Donateurs Nederland Noodhulp Overig 2,000,000

Donateurs Overig 8,134,000

Postief Koersverschil 12,435,128

Rente 184,241

Donateurs Indonesie Noodhulp Aardb. 291,658,730

Totale Baten 1,027,527,099

Lasten

Huur kantoor 9,500,000

Reparatie Kantoor na Aardbeving 4,000,000

Administratie 2,345,100

Kosten Stroom / Water / Internet 561,000

Handi-Capable 122,437,000

Engels 4,123,000

Gebarentaal 3,680,000

Noodhulp - Noodhulp Overig 2,000,000

Noodhulp Aardb. -Gereedschapstheken 12,000,000

Noodhulp Aardb. - Gereedschapsets 7,000,000

Noodhulp Aardb. - Medisch 520,000

Noodhulp Aardb. - Scholen 42,000,000

Noodhulp Aardb. - Ecobricks 96,420,000

Noodhulp Aardb. - Acute Noodhulp LOBAR 155,383,000

Noodhulp Aardb. - Acute Noodhulp KLU 153,500,000

Noodhulp Aardb. - Legertenten 30,000,000

Noodhulp Aardb. - Noodtoiletten 68,568,000

Noodhulp Aardb. - Waterfilters 42,000,000

Noodhulp Aardb. - Klamboes 34,080,000

Noodhulp Aardb. - Transport 6,250,000

Noodhulp Aardb. - Vergoedingen Pers. 16,420,000

Noodhulp Aardb. - Overige Kosten 4,120,300

Training Personeel 750,000

Overige Kosten 5,290,000

Bankkosten 150,000

Belasting 191,816

Waardevermindering Inventaris Kantoor 3,039,167

Totale lasten 826,328,383

Baten / Lasten 201,198,716

Activa Totale Passiva

Bedrag in Kas 1,243,000 Uitstaande leningen 0

Bankrekening Mandiri 252,100,108 Eigen Kapitaal 259,421,441

Inventaris Kantoor 9,117,500

Waardevermindering Inventaris Kantoor -3,039,167

Totale Activa 259,421,441 Totale Passiva 259,421,441

Eigen vermogen (1 januari 2018) 58,222,725

Positief Resultaat 2018 201,198,716

259,421,441

per 31 december 2018

Balans

Yayasan Harapan Baru Lombok Indonesia

per 31 december 2018

Staat van Baten en Lasten

Yayasan Harapan Baru Lombok Indonesia

per 31 december 2018

Wijziging Eigen Vermogen

Yayasan Harapan Baru Lombok Indonesia


