
 

 



 

 

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 2020 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. De heren J.B. Ebbers (secretaris)  en 
H.J.W. Veldhuis(penningmeester) hebben in 2020 het bestuur verlaten. Gelukkig zijn hun 
functies opgevuld door resp. door de heer W. L. Vugteveen en mw. H. Ebbers . 
 
Het bestuur bestond op 31.12.20 aldus uit:   
L. Boessenkool     voorzitter   
H. Ebbers      secretaris   
W.L. Vugteveen   penningmeester   
F.P.G.M. Timmermans   bestuurslid.  
 

De stichting HBAN 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 2020 vijf keer. In elke vergadering is de voortgang van de lopende 

projecten aan de orde geweest, evenals de fondsenwerving. De in de vergaderingen 

genomen besluiten zijn steeds met HBLI op Lombok gecommuniceerd. Het bestuur bestaat 

geheel uit vrijwilligers, die geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden krijgen.   

 

 c. Lopende projecten.  

 

1. Handicapable 2020  
Dit project wil mensen, die in armoede verkeren en/of een handicap hebben, betere 
levensomstandigheden bieden door hen te helpen bij het opzetten van een micro-
onderneming. In 2016 is HBLI al begonnen met deze activiteit. In 2020 konden 10 micro-
ondernemingen worden gestart. In totaal zijn 71 personen begeleid bij het opzetten van een 
eigen bedrijfje. Deze begeleiding loopt nog door in 2021. Hiermee is tot nu toe een bedrag 
gemoeid geweest van ruim € 17.000-, dat volledig is opgebracht door particuliere sponsoren 
en giften van stichtingen/bedrijven. De voortgang van Handicapable heeft in 2020 te lijden 
gehad van Corona, waardoor er tien i.p.v. 20 micro-ondernemingen konden worden gestart. 
In 2021 verwacht HBLI er weer 20 te kunnen starten. 
  

Evaluatie van het project heeft uitgewezen, dat de juiste doelgroep is bereikt en dat er een 
aanmerkelijke verbetering van de levensomstandigheden van de deelnemers heeft 
plaatsgevonden. Het gemiddeld inkomen van de deelnemers bedroeg 900.000 rupiah (per 
maand). Dit is € 55,-. De deelnemers beoordelen het project met een 8,7. 



 

 

  

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. In 
totaal hebben 42 deelnemers aan dit project deelgenomen. Hiervan hebben er 23 een 
diploma ontvangen. Dit project is door HBLI geëvalueerd. De educatieve activiteiten zullen in 
2021 een wat andere vorm krijgen, waarbij het accent meer ligt op het verkrijgen van 
praktische vaardigheden. 
  

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 hebben bijna 100 
studenten de cursus gevolgd. In de loop van 2020 heeft dit project vertraging opgelopen 
omdat de tolk te druk was met andere projecten. I.p.v. het ontwikkelen van een gebaren-app, 
wordt overwogen  om een website te maken.  
 
De gouverneur van de provincie NTB (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. In totaal 

zijn er nu ruim 1000 video’s opgenomen. Daarvan staan er ruim 200 op youtube (Er is een 
limiet van 10 video’s per dag om up te loaden. De website is al geregistreerd en een ontwerp 
is klaar). 

    

4. Verstrekken microleningen   

Door de aardbevingen zijn in 2018 verschillende opgerichte micro-ondernemingen verwoest 

of beschadigd en moesten opnieuw worden opgestart. Aan hen werd desgewenst door HBLI 

een microlening verstrekt, die binnen 2 jaar moest worden afgelost. Aan 23 cliënten is in 

2019  een dergelijke lening verstrekt. In 2020 3 leningen.  

 

In 2021 zal de groep van 2019 zijn lening afbetaald hebben. Alle cliënten hebben door de 

Coronacrisis uitstel van betaling gekregen. De terugbetaling van de leningen verloopt zonder 

problemen. 

 

5. Adopteer een bedrijf  

Om het voor bedrijven 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 mail op de hoogte 

gehouden hoe het geadopteerde bedrijf zich ontwikkelt. In 2020 is hiervoor € 3.300 
beschikbaar gesteld. 

 

d. Andere werkzaamheden 

 
1. (Nood)hulpverlening   

Ook in 2020 heeft HBLI zich nog deels bezig gehouden met hulpverlening.  
 
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;  

 waterfilters plaatsen om schoon drinkwater te krijgen;  

 aanleggen van waternetwerken; 

 tijdelijke onderkomens voor scholen regelen door middel van het beschikbaar stellen 
van tenten; 

 noodhulp bieden tijdens de Corona-crisis, onder andere door het uitdelen van ruim 
250 hazmat-suits en meer dan 2000 maskers. 

 het bieden van voedselondersteuning voor cliënten die niet meer rondkwamen tijdens 
de Corona-crisis. 

  
2. Ecobricks  
Zoals ook al in het jaarverslag 2019 vermeld, waren praktisch alle producten, die bij de 
aardbevingen werden verstrekt, verpakt in plastic, dat vervolgens overal rondslingerde. 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. 
Van deze ecobricks is een dorpscentrum gebouwd, waar onder andere trainingen en 
geneeskundige zorg worden aangeboden. 
 
3. Communicatie 
Zoals hiervoor al vermeld zijn Nick en zijn gezin in januari/februari in Nederland geweest. Hij 
heeft verscheidene presentaties(o.a. in de Zuiderkerk, bij de Rotary, op scholen) en 
interviews (o.a. radio Gelderland en Aladna).  
 
In de Kerkvensters van februari en december 2020 staan mooie artikelen over Harapan Baru 
en de missie van Nick c.s. Nick heeft ook zijn netwerk kunnen versterken en uitbreiden. Dit 
werkt ook gunstig voor Harapan Baru Aalten Nederland om lokaal en regionaal organisaties 
en bedrijven te kunnen benaderen. 
 
In 2020 hebben we twee Nieuwsbrieven uitgebracht. Daarnaast kunnen belangstellenden de 
website bezoeken, die voortdurend de nodige aandacht vraagt v.w.b. actualiteit. 

 

Tenslotte 

 
De Stichting Harapan Baru Aalten Nederland bestaat nu vijf jaar. Vrijwel elke organisatie 

heeft tijd nodig om een plaats te verwerven in de lokale/regionale gemeenschap. Dat gold 

ook voor HBAN, maar door niet aflatende inzet is dat gelukt. Dit betekent nog geen 

waterdichte garantie voor de toekomst. Er kunnen zich onverwachte zaken voordoen, 

waarop je geen invloed hebt. Denk aan de aardbevingen in 2018 en de verstrekkende 

gevolgen daarvan, zodat de focus tijdelijk anders komt te liggen en je je moet richten op het 

lenigen van primaire noden. HBLI is daar bewonderenswaardig goed op ingesprongen. 

Hulde daarvoor! 

 

Op deze plaats past ook dank voor degenen die zich als bestuurslid bij HBLI en HBAN 

hebben ingezet voor het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie tussen Lombok en 

Aalten. Dat is de basis om op een constructieve manier te kunnen werken aan de toekomst 

van hen die in moeilijke omstandigheden verkeren. 

 

Tot slot willen de besturen van HBAN en HBLI een ieder hartelijk bedanken in Indonesië en 

in Aalten en omgeving die op een of andere wijze een bijdrage hebben geleverd in 2020. 



 

 

Resultatenoverzicht van de Stichting Harapan Baru Aalten Nederland 

Periode boekjaar 2020 

Omschrijving 
Lasten in € 

31-12-2020 

Lasten in € 

31-12-2019 
Omschrijving 

Baten in €  

31-12-2020 

Baten in € 

31-12-2019 

Algemene kosten  
 

Opbrengst algemene giften  
 

Reis-en verblijfkosten 1.098,15 650,00 Giften donateurs 1.850,00 2.335,00 

Representatie en verteringen 125,59 113,00 Overige giften 5.807,20 15.038,68 

Bankkosten 142,50 139,19  7.657,20 17.373,68 

Vrijwilligersvergoeding 150,00 - Giften t.b.v. projecten   

Portokosten - 11,60 Giften tbv waterfilters 6.266,91 - 

Kantoorbenodigdheden 226,68 47,84 Giften tbv bestrijding corona 652,00 - 

Overige kosten 22,55 19,01 Giften tbv adoptie bedrijven 3.177,93 - 

 
                1.765,47 841,43 Giften tbv project fysiotherapie 330,00 - 

Kosten projecten  
 

Giften tbv circusaid en opleiding 1.500,00 - 

Handicapable 2019-2020 767,39   4.160,00 Giften tbv speeltuin 305,74 - 

Adopteer een bedrijf 2020 3.300,00   12.232,58 - 

Waterfilters 6.266,91  Overige opbrengsten   

Fysiotherapie 330,00 
 

Opname uit algemene reserve 284,28 4.160,00 

Speeltuin bij ecobrick gebouw 305,74 
 

Afloop beginbalans 2019 87,79  

 10.970,04   4.160,00 Noodhulp Lombok  17.000,07 

Kosten overige projecten   Geoormerkte gift KWS  811,10 

Uitbetaling noodhulp Lombok - 17.000,07 Geoormerkte giften  4.575,00 

Uitbetaling geoormerkte giften - 5.002,12 Opbrengst Tikke-actie  624,02 

Geoormerkte giften uitbetaald 2020 - 1.008,00  372,07 27.170,19 

Scholen op Lombok - -    

CircusAid - -    

Bestrijding corona 652,00 -    

Traumahulp kinderen brand 150,00 -    

TBC-controle mederwerkers HPLI 100,00 -    

 902,00  23.010,19    

  
 

   



 

 

Reservering Mondi Aalten 1.500,00 
 

   

  
 

   

Reservering kantoor Lombok 5.000,00 
 

   

  
 

   

Overschot/tekort 124,34 16.393,04    

    
  

Totaal 20.261,85 44.543,87 Totaal 20.261,85 44.543,87 



 

 

 

 

Balans van de Stichting Harapan Baru Aalten Nederland 

Periode boekjaar 2020 

 

Omschrijving 31-12-2020  

in  € 

31-12-2019 

in  € 

Omschrijving 31-12-2020 

in  € 

31-12-2019 

in  € 

Liquide middelen: 
 

 Kapitaal: 
 

 

Rabo-bank r/c   43.061,98 39.150,32 Eigen kapitaal 7.500,00 5.456,31 

  
 

  
 

  
 Reserves: 

 
 

  
 Algemene reserve 28.608,65 24.637,04 

  
 Overschot boekjaar 124,34 - 

  
 Reserve bouw kantoor Lombok 5000,00 - 

  
 Reserve Engelse les - 4.364,58 

  
 Reserve Gebarentaal     - 435,00 

     
 Reserve Wereldwinkel Borculo - 1.500,00 

     
 

 
33.732,99 30.936,62 

     
 Schulden op korte termijn: 

 
 

     
 Bankkosten 11,60 11,60 

     
 Nog af te dragen donaties: 

 
 

     
 -Uit te betalen bedrijfsadoptie 250,00 - 

     
 -Uit te betalen MondiAalten 1.500,00 - 

     
 -Noodhulp Lombok - 1.737,79 

      -Noodhulp Lombok - 1.008,00 

      -afrekening HC2019 - 2020 67,39 - 

       1.828,99 2.757,39 

         

Totaal 
 

43.061,98 39.150,32 Totaal 43.061,98 39.150,32 

         

         

          



 

 

 


