
 

  



 

 

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 is opgezet door Nick Rensink, een oud inwoner van Aalten, thans wonende en 
werkzaam op Lombok en wil aan inwoners op Lombok, die door armoede of een 

handicap in een achterstandssituatie leven, een volwaardige plek in de maatschappij 
realiseren. 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. 
 

Na de aardbevingen in 2018 heeft HBLI de noodhulpverlening ter hand genomen. 
HBAN heeft hiervoor eveneens gelden ingezameld. Ook in 2019 heeft dit nog 
plaatsgevonden. 

  

b. Bestuur  

 
In 2019 is de samenstelling van het bestuur ongewijzigd gebleven. 

Het bestuur bestaat uit:  
L. Boessenkool,   voorzitter  
J.B. Ebbers,    secretaris  

H.J.W. Veldhuis,   penningmeester  
F.P.G.M. Timmermans,  bestuurslid. 
  

Het bestuur heeft verschillende pogingen ondernomen om tot uitbreiding van het 
aantal bestuursleden te komen, wat helaas geen resultaat heeft opgeleverd. 
 
In juni heeft de secretaris Lombok bezocht. Hij heeft daar gezien wat dankzij de steun 

van HBLI tot stand is gekomen. Uit de gesprekken, die hij daar gevoerd heeft met 
verschillende betrokkenen kwam steeds naar voren hoe dankbaar men is voor de 
geboden kans op zelfredzaamheid. 

 
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 2019 zes maal. In elke vergadering is de voortgang van de 
lopende projecten aan de orde geweest, evenals de fondsenwerving. 

  
Ook de gevolgen van de aardbevingen in 2018 op Lombok voor de werkzaamheden 
van HBLI zijn iedere keer onderwerp van bespreking geweest. 

 
De in de vergaderingen genomen besluiten zijn steeds met HBLI gecommuniceerd.  
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers, die geen financiële vergoeding voor hun 

werkzaamheden krijgen.  
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 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 in 2018 

dit project af te ronden maar door de aardbevingen is dat doorgeschoven naar 2019. 
 
In totaal zijn 30 personen begeleid bij het opzetten van hun eigen bedrijfje. Hiermee 

is een bedrag gemoeid geweest van ruim € 16.876,--, dat volledig is opgebracht door 
particuliere sponsoren en giften van stichtingen/bedrijven. 
 
Evaluatie van het project heeft uitgewezen, dat de juiste doelgroep is bereikt en dat 

er een aanmerkelijke verbetering van het levensomstandigheden van de deelnemers 
heeft plaatsgevonden. 
 

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 in 2019 worden afgerond, 
later dan de bedoeling was. 

  
In totaal hebben 42 deelnemers aan dit project deelgenomen. Hiervan hebben er 23 
een diploma ontvangen. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 510,25, dat door één 
sponsor is opgebracht. 
 
Aanvullend op de theorie is voor de studenten een informatiedag opgezet over het 

werken in een internationaal gericht hotel en is een kleine beurs ingesteld voor 
studenten die stage gaan lopen en daarvoor kosten moeten maken. Ook is nog een 
vervolg op het project ontwikkeld, dat studenten leert als huishoudelijke hulp 

werkzaam te zijn. 
 
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 heeft het project enige tijd stilgelegen, 
maar eind 2018 is het weer gestart. Het loopt thans nog. Verdeeld over 5 groepen 
volgen bijna 100 studenten de cursus. 

 
De gouverneur van de provincie Nusa Tengerra Barat (waar ook Lombok onder valt) 
heeft alle officiële instanties verzocht hun personeel deel te laten nemen aan dit 
project, zodat dove mensen beter toegang tot publieke dienstverleners zoals 

ziekenhuizen en de politie kunnen krijgen. 
 
Ook is het nog de bedoeling een digitaal woordenboek voor gebarentaal te maken. 
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d. Nieuwe projecten.    

 

1. 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. 

Aan 23 cliënten is inmiddels een dergelijke lening verstrekt.  
 
2. Project Handicapable 2019 

In augustus is een groep gestart met het gestart met het nieuwe Handicapable-
project.  
 
Tien deelnemers met een beperking zetten met hulp van HBLI een onderneming op, 

zoals het houden kippen of eenden, het verkopen van producten of het maken van 
goederen, zoals kroepoek. 
 

3. Adopteer een bedrijf 
Om bedrijven het mogelijk te maken een micro-onderneming te adopteren is de 

website adopteer een bedrijf (www.adopteereenbedrijf.nl) opgezet. 

. 

Via deze site kunnen ondernemers aangeven dat men een bedrijf financieel wil 

ondersteunen en voor welk (soort) bedrijf men dat wil. Elk bedrijf, dat hieraan 

meedoet, wordt regelmatig per email op de hoogte gehouden hoe het geadopteerde 

bedrijf zich ontwikkelt. 

 

e. Andere werkzaamheden 

 

1. Noodhulpverlening  
Ook in 2019 heeft HBLI zich nog bezig gehouden met noodhulpverlening. 
Vanuit Nederland is hier ook steeds financiële ondersteuning voor gegeven. 

Met die steun kon HBLI onder andere: 

 gereedschappen en kruiwagens aanschaffen om ze te kunnen uitlenen aan 
dorpsbewoners t.b.v. de wederopbouw van hun verwoeste woningen; 

 waterputten boren en watertorens bouwen t.b.v. de watervoorziening van de 
lokale bevolking; 

 waterfilters plaatsen om schoon drinkwater te krijgen; 

 tijdelijke onderkomens voor scholen regelen door middel van het beschikbaar  

 stellen van tenten; 

 noodtoiletten bouwen; 

 klamboes uitdelen om malaria te voorkomen. 
 
2. Ecobricks 
Praktisch alle producten, die bij de aardbevingen werden verstrekt, waren verpakt in 
plastic, dat vervolgens overal rond slingerde. HBLI heeft een project opgezet waarbij 
mensen zonder werk in de gelegenheid worden gesteld dit plastic in te zamelen en in 
plastic flessen te stoppen, die dan geruild kunnen worden voor voedsel.  

 
Deze volgestopte flessen, de zgn. ecobricks, kunnen worden gebruikt als 
bouwmateriaal. 

3 



 

 

Er zijn meer dan 14.000 ecobricks ingezameld, waarbij 3500 kg plastic is opgeruimd. 
 
Intussen is daarvan een dorpshuis gebouwd in Gunung Sari, dat o.a. wordt gebruikt 

als klaslokaal en als gezondheidspost. 
 

f. Overige activiteiten  

 
1. Aangepaste folder  

Er is een aangepaste folder opgesteld voor promotionele doeleinden.  
 
2. Nieuwsbrieven  
In 2019 is 1 reguliere nieuwsbrief uitgegeven en verstuurd naar de donateurs en 

sponsors.  
Daarnaast zijn 3 nieuwsbrieven over de noodhulpverlening uitgegeven en verstuurd. 
 

3. Promotie  
A. Aandacht voor het werk van Harapan Baru in de programmagids voor de 

Pasar in Sluiskil op 28 en 29 mei. 

B. Aandacht voor het werk HBLI en HBAN in Aalten Vooruit van 23 juli n.a.v. het 
bezoek van de secretaris aan Lombok. 

C. Promotiestand bij het bedrijf Germains Seed Technology uit IJzerlo t.g.v. het 
50 jarig bestaan van dit bedrijf op 7 september. 

D. Artikel over de diverse projecten van Harapan Baru in Kerkvenster, het blad 
van de Protestante Gemeente Aalten, van 27 september. 

 

4. Voorbereiding werkbezoek Nick Rensink aan Nederland 
Begin 2020 zal Nick Rensink een werkbezoek brengen aan Nederland. Hij wil dan de 
sponsoren persoonlijk bedanken voor hun financiële ondersteuning en ook nieuwe 

sponsoren zoeken. 
 
Daarnaast zal hij interviews en presentaties geven om zijn werk op Lombok te 

promoten. 
 
Op het moment van publicatie van dit jaarverslag heeft het werkbezoek van Nick 
reeds plaatsgevonden 

 

Tenslotte 

 
Nu de noodhulpverlening op Lombok kan worden afgebouwd kan HBLI zich weer 
gaan richten op haar core business: aan inwoners op Lombok, die door armoede of 

een handicap in een achterstandssituatie leven, een volwaardige plek in de 
maatschappij proberen te geven door middel van het opzetten van micro-
ondernemingen. 

 
Onze stichting HBAN kan zich daar dan ook weer volledig op focussen. Op dit gebied 
is nog veel te doen. Het vragen van aandacht en het bij elkaar brengen van 

financiële middelen daarvoor zal moeten blijven gebeuren, want samen willen we 
een kwetsbare groep op Lombok weer perspectief op een betere toekomst geven.
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Resultatenoverzicht 2019  van de Stichting Harapan Baru Aalten Nederland 

Periode boekjaar 2019 

Omschrijving gr.boek 
Lasten in € 

31-12-2019 
Omschrijving gr.boek 

Baten in € 

31-12-2019 

Algemene kosten:   Opbrengst giften/donaties:   

Kantoorkosten 4520 47,84 Opbrengst giften 8000 14.763,68 

Portokosten 4570 11,60 Opbrengst maanddonateurs 8100 1.565,00 

Cadeaukosten 4580 18,99 Opbrengst kwartaaldonateurs 8200 550,00 

Reiskostenvergoeding 4270 650,00 Opbrengst jaardonateurs 8300 220,00 

Zaalhuur vergaderingen 4220 60,00 Opbrengst eenmalige 

donaties 

8400 0,00 

Verteringskosten vergaderingen 4230 53,00  sub 17.098,68 

Algemene kosten      

 sub 841,43 Opbrengst acties:   

   Markten & Lezingen e.d. 8600  

Kosten acties:   Derden acties, vrije besteding 8700 275,00 

Kosten eigen acties,folders,kraamh. 4200 0,02  sub 275,00 

 7560     

 sub 0,02 Algemene subsidies:   

   Opbrengst subsidie PKN 

Aalten 

 0,00 

Bankkosten:    sub 0,00 

Kosten Rabobank R/crt. 4600 139,19    

 sub 139,19 Toegewezen subsidies:   

   Handicapable project:   

Kosten toegewezen projecten:   Benefietconcert Ijzerlo,  HC  0,00 

Kosten project Handicapable,kippen *  PGA, Alg.  0,00 

Kosten project Handicapable  4.160,00 Wereldwinkel Borculo, Alg.  0,00 

Kosten project Voedselhulp    sub 0,00 

Kosten project Engelse les      

Toevoeging reserve   Opbrengst overige 

projecten: 

  

 sub 4.160,00 Uit Reserve Algem.Reserve 

*2 

 4.160,00 

   Uit af te dragen saldo 

noodhulp2018 

 11.430,07 

Kosten overige projecten:   Opbrengst Noodhulp Lombok  

2260 

8800 5.570,00 

Doorbetaling Noodhulp Lombok 7800 17.000,07 Opbrengst geoormerkte giften 

KWS 

8701 811,10 

Kosten Noodhulp 4565  Opbrengst geoormerkte giften 8702 4.575,00 

Naar nog af te dr. Noodhulp Lombok 2260  idem,          Tikkie-aktie  tbv 

Medas 

8703 624,02 

Naar nog af te dr.Geoormerkte giften 2261 1.008,00  sub 27.170,19 

Doorbetaling Ge-oormerkte Giften  5.002,12    

 sub 23.010,19    

      

Batig saldo   16.393,04    

 

hv02-04-2020 

 

Totaal 

 

44.543,87 

  

Totaal 

 

44.543,87 
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Jaarrekening  2019 Stichting Harapan Baru Aalten Nederland 

Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag 

       

Liquide middelen:  Kapitaal:  

Rabo-bank r/c  39.150,32 Eigen kapitaal 5.456,31 

    

  Reserves:  

  Reservering Handicapable 24.637,04 

  Algemene Reserve *2  

  Reserve microcrediet/bedrijfsadoptie  

  Reserve project Engelse les      *7 4.364,58 

  Reserve project Gebarentaal     *8 435,00 

       

     Reserve Handicapable project  *9  

     Reserve Handicapable Ww.Borculo10 1.500,00 

       

     Schulden op korte termijn:  

     Bankkosten Rabo r/c. dec.  11,60 

     Zaalhuur + verteringskosten  

     Nog af te dragen Noodhulp Lombok 1.737,79 

     Nog af te dragen geoormerkte.giften 1.008,00 

       

    39.150,32  39.150,32 

          

Startkapitaal 01-01-2019                    5.456,31      

Resultaat 2019    16.393,04      

Toevoeging Reserve 2019 

Eindkapitaal 31-12-2019  

 16.393,04 

5.456,31 
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