
 

  



A. ALGEMEEN  
 

De stichting heeft in 2021 nog steeds de naweeën van de COVID-crisis ondervonden. De 

mogelijkheden om actief op zoek te gaan naar fondsen en bedrijven/particulieren waren 

beperkt. Het was moeilijk om deze persoonlijk te bezoeken. Desondanks heeft de stichting 

veel steun gekregen van de reeds bestaande donateurs en is het mogelijk gebleken nieuwe 

donateurs te vinden en het overgrote deel van de projecten te financieren.  Middels een 

drietal nieuwsbrieven heeft de stichting  in 2021 de donateurs en sponsoren op de hoogte 

gebracht van de ontwikkelingen en voortgang van de projecten van HBLI. 

 

Het bestuur van HBAN vergaderde in 2021 5 keer. In elke vergadering is de voortgang van 

de lopende projecten besproken. Van nieuwe aanvragen (ter ondersteuning) werd 

beoordeeld of deze aan de doelstelling van de stichting voldeden. Ook de onderbouwing van 

de kostenbegroting werd beoordeeld. Na goedkeuring van de aanvraag werd de wijze van 

fondsenwerving besproken door het bestuur. Onderdeel van elke vergadering van het 

bestuur was de financiële stand van zaken bij de stichting. Alle besluiten welke tijdens een 

vergadering van het bestuur zijn genomen, werden steeds met de stichting op Lombok 

(HBLI) gecommuniceerd. In 2021 is afscheid genomen van de voorzitter, de heer 

Boessenkool. De voorzittershamer is daarbij overgenomen door de heer Timmermans. Ook 

heeft het bestuur in 2021 uitbreiding gekregen door het toetreden van mevrouw Kuenen. 

 

De activiteiten van de stichting Harapan Baru Aalten Nederland (HBAN) zijn nauw 

verbonden met de stichting Harapan Baru Lombok Indonesia (HBLI). De stichting in 

Nederland probeert de fondsen te werven voor de activiteiten/projecten die op Lombok 

worden uitgevoerd. Ook deze stichting heeft in 2021 veel hinder ondervonden van de 

gevolgen van COVID. De uitvoering van de projecten/activiteiten heeft vertraging opgelopen 

en kwamen moeizamer van de grond.  

 

De stichtingen HBAN en HBLI richten zich hoofdzakelijk op de volgende projecten: 

- Micro-ondernemingen 

- Educatie (wat in 2021 is opgegaan in het Community Development project) 

- Medische hulpmiddelen 

- Waterprojecten 

- Community Development 

- Noodhulp 

 

Hierna zullen per soort project/activiteit de ontwikkelingen in 2021 worden besproken. 

 

B. PROJECTEN / ACTIVITEITEN 
 

1. Micro-ondernemingen 

In 2021 zijn een tiental micro-ondernemingen gestart. In totaliteit zijn tot en met 2021 een 73 

micro-ondernemingen gerealiseerd. De begeleiding van de startende ondernemingen en de 

aanschaf van een handelsvoorraad/werkvoorraad/inventaris heeft tot nu toe een financiële 

bijdrage van HBAN  gevergd van ruim € 21.000. Deze gelden heeft de stichting kunnen 
werven bij zowel particulieren als bedrijven/stichtingen.  Als gevolg van de COVID en de 

overstromingen zijn er micro-ondernemingen in problemen gekomen. Voor deze 

ondernemingen zijn er micro-kredieten beschikbaar gesteld. Tot en met 2021 zijn er 52 

kredieten verstrekt, waarvan tot nu toe alle vervallen kredieten volledig zijn terugbetaald. 
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De begeleiding van micro-ondernemers zal ook in 2022 doorlopen, waarbij er in 2022 met 

een nieuwe groep micro-ondernemers gestart zal worden. 

 

Evaluatie van dit (doorlopende) project laat tot nu toe zien dat de leefomstandigheden van 

de deelnemers sterk verbeterd is en dat het inkomen van de deelnemers gemiddeld met 

150% is gestegen. Ook de (sociale) positie die de deelnemers binnen de gemeenschap 

hebben, is verbeterd. 

 

2. Educatie 

Door HBLI is een cursus Indonesische gebarentaal opgezet, waarbij er trainingen zijn 

gegeven aan diverse overheidsmedewerkers. Tevens zijn er bijna 1.000 YouTube-filmpjes 

gemaakt waar het alfabet en verschillende woorden in gebarentaal worden uitgebeeld. Deze 

filmpjes zijn op www.kamussibi.com geplaatst, zodat deze voor iedereen beschikbaar zijn.  

 

3. Medische hulpmiddelen 

Een client van HBLI had een beenprothese nodig om te kunnen functioneren in de 

gemeenschap. Door een donatie is het mogelijk gebleken deze client een speciaal voor hem 

gemaakte prothese aan te meten. 

 

Doordat mensen met een beperking in Lombok ook regelmatig met lichamelijke klachten te 

maken krijgen die door fysiotherapie zijn te behandelen, is er contact gezocht met een 

fysiotherapiepraktijk in Nederland. Middels een donatie van deze praktijk is het mogelijk 

geworden een fysiotherapeut op Lombok in te schakelen om meerdere cliënten een 

behandeling te geven. 

 

4. Waterprojecten 

Eind 2020 is gestart met twee waterprojecten op Lombok (Guntur Macam en Ledang Re), 

daarbij zijn waterreservoirs en een leidingnetwerk van vele honderden meters aangelegd.  

Ook zijn er tientallen tappunten gerealiseerd.  Beide projecten zijn in het voorjaar van 2021 

afgerond. In Guntur Macam zijn met dit nieuwe netwerk ruim 300 inwoners geholpen aan 

schoon water. In Ledang Re zijn ruim 560 personen geholpen aan schoon water. 

 

In 2021 zijn in drie andere gebieden (Medas, Penimbung en Gelangsar) ook waternetwerken 

gerealiseerd. In totaal zijn ruim 1.500 inwoners door deze projecten geholpen. 

 

In gebieden waar het aanleggen van een waternetwerk niet mogelijk bleek zijn er waterfilters 

aangeboden aan families. Deze families maakten tot dat moment gebruik van regenwater 

voor hun dagelijks gebruik. Door de verwerving van financiering voor de aanschaf van 

waterfilters, is het mogelijk geworden 50 families de toegang tot schoon water te geven. 

 

5. Community Development 

Bij een eerder gerealiseerd ‘eco-brick’- gebouw in Medas waren nog geen 

speelvoorzieningen voor de kinderen in deze gemeenschap. Middels een sponsor is er in 

2021 een speeltuin gemaakt van gerecycled staal. 

 

In 2021 is eenmalig een project van CirsusAid ondersteund. Deze activiteit had tot doel om 

medewerkers van 4 verschillende organisaties te trainen in speltherapie. De speltherapie 

kan ingezet worden in periodes dat kinderen veel stress ervaren (zoals na een natuurramp). 
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6. Noodhulp 

Begin 2021 zijn de medewerkers van HBLI op Lombok in contact gekomen met een familie, 

die in dermate armoedige (slechte) omstandigheden moest leven, dat direct hulp geboden 

moest worden. Gezien de hygiënische omstandigheden waarin geleefd werd en het feit dat 

er een kind, die hierdoor blind is geworden, aanwezig was, heeft het bestuur van HBAN 

besloten hulp te bieden. Het bestuur van HBAN heeft de noodzakelijke fondsen geworven, 

waarna samen met de familie,  de gemeenschap op Lombok en andere 

organisaties/overheid de bouw van een eenvoudig huis (met de noodzakelijke hygiënische 

voorzieningen) voor de familie mogelijk is geworden.  Daarnaast heeft HABN de familie 

enkele maanden ondersteund in haar levensonderhoud (voedsel en luiers etc.). 

  

Eind 2021 heeft er op Lombok een grote watersnoodramp plaatsgevonden. Door een zware 

storm zijn er hele gebieden overstroomd op Lombok. Vele woningen zijn overstroomd en 

beschadigd. De infrastructuur en watervoorzieningen zijn in meerdere gebieden vernietigd. 

Er waren, in het gebied waar HBLI werkzaam is, meer dan 2.000 families zwaar getroffen. 

Ook het gemeenschapscentrum waaruit HBLI werkt raakte beschadigd. 

 

Om noodhulp te kunnen bieden heeft het bestuur onmiddellijk haar bekende donateurs 

benaderd en diverse mediaberichten verspreid via social media en artikelen. Dit heeft geleid 

tot een onvoorstelbaar bedrag van ruim € 17.000.  
 

Met dit geld zijn diverse materialen aangeschaft voor het herstel van de watervoorzieningen 

(waterputten). Er zijn goederen (voedsel, dekens, medicijnen, hygienische producten) voor 

de noodhulp ingekocht en verdeeld over de bevolking. Ook zijn er kits voor de kinderen 

(boeken, schriften, pennen) aangeschaft, zodat de kinderen weer zo snel als mogelijk naar 

school konden. Voor het herstel van woningen en infastructuur zijn gereedschapkits en 

bouwmaterialen beschikbaar gesteld. 
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C. BALANS HARAPAN BARU AALTEN NEDERLAND 
                 

    31/12/2021   31/12/2020         31/12/2021     31/12/2020 

  €  €    € €  € € 

              

      Kapitaal    

         
7.500,00    

        
7.500,00  

              
      Reserves        
      Algemene reserve  20.601,99    28.608,65   
      Tekort/overschot boekjaar -933,40    124,34   
      reserve bouw kantoor Lombok 12.500,00    5.000,00   
      reserve gemeenschapshuis 1.000,00    -    
      reserve gebarentaal  -   -    
      reserve wereldwinkel borculo -     -  

          33.168,59    33.732,99  

              
Liquide middelen     Kortlopende schulden      
Rek.crt Rabobank 46.562,18   43.061,98  Kosten stichting  61,00    11,60   
      Nog af te dragen donaties:      
      - uit te betalen bedrijfsadoptie 90,00    250,00   
      - uit te betalen Mondi Aalten -     1.500,00   
      - afrekenng HC 2021  -     67,39   
      - uit te betalen hulp overstromingen 5.742,59    -  

          5.893,59   1.828,99 

                 

  

      
46.562,18   

        
43.061,98      

       
46.562,18    

      
43.061,98  
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 D. STAAT HERKOMST EN BESTEDING HARAPAN BARU AALTEN NEDERLAND 
         

 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020  
 €  €  €  €  

Kosten stichting    Opbrengst algemene giften     

Reis- en verblijfkosten -  1.098,15 Giften donateurs 1.740,00   1.850,00   

Representatie en verteringen 295,50  125,59 Overige giften 7.272,65   5.807,20   

Bankkosten 218,43  142,50  9.012,65  7.657,20  
Vrijwilligersvergoeding 1.410,00  150,00      
Portokosten -  - Giften t.b.v. projecten     

Kantoorbenodigdheden -  226,68 Giften tbv overstromingen 2021  17.742,59    -    

Overige kosten 0,12  22,55 Giften tbv Atika  1.944,00   -  

 1.924,05  1.765,47 Giften tbv waterfilters  3.500,00    6.266,91   

    Giften tbv bestrijding corona  -     652,00   

Kosten projecten    Giften tbv adoptie bedrijven  2.190,00    3.177,93   

Handicapable  5.990,00  767,39 Giften tbv project fysiotherapie  -     330,00   

Adopteer een bedrijf 2020 2.340,00  3.300,00 Giften tbv circusaid en opleiding  -     1.500,00   

Waterfilters 3.500,00  6.266,91 Giften tbv speeltuin  -     305,74   

Fysiotherapie -  330,00  25.376,59  12.232,58  
Speeltuin bij ecobricksgebouw -  305,74      

 11.830,00  10.970,04 Overige opbrengsten     

    Opname uit algemene reserve 8.131,00     284,28   

Kosten overige projecten    Afloop begin balans 2020 -   87,79   

Uitbetaling noodhulp 
overstromingen 17.742,59  -  

8.131,00 
 

372,07 
 

uitbetaling waterproject 650,00  -      
Uitbetaling educatieproject 185,00  -      
Uitbetaling giften Atika 2.425,00  -      
Kosten dekens overstroming 66,00  -      
Vergoeding kleding 131,00  -      
Bestrijding corona -  652,00      
Traumahulp kinderen brand -  150,00      
TBC-controle medewerkers HPLI -  100,00      

 21.199,59  902,00      

         
Reservering Mondi Aalten -  1.500,00      
Reservering gemeenschapshuis 1.000,00  -      
Reserveren kantoor Lombok 7.500,00  5.000,00      

         
Overschot / Tekort -933,40  124,34      

         
 42.520,24  20.261,85  42.520,24  20.261,85  
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E. TOELICHTING FINANCIEEL JAARVERSLAG 
 

BALANS 

De bezittingen van de stichting bestaan alleen uit gelden welke op een bankrekening worden gehouden.  

 

Het kapitaal betreft een continuïteitsreserve. Dit bedrag heeft de stichting minimaal nodig om gedurende een bepaalde periode door te kunnen gaan.  

 

De reserve bouw kantoor Lombok betreft een reserve welke de stichting aanhoudt ter financiering van het nieuw te bouwen kantoor/activiteitenruimte. Deze 

zal gebruikt worden door de organisatie op Lombok (Harapan Baru Lombok Indonesia). Het streven is om in 2023 voldoende middelen verzameld te 

hebben, om in 2023 dit gebouw te kunnen realiseren.  

 

De reserve gemeenschapshuis betreft een donatie welke reeds ontvangen is en volledig bestemd is voor de bouw van een ecobrick gebouw 

(gemeenschapshuis) in één van de gemeenschappen op Lombok. 

 

De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit gelden welke ultimo boekjaar nog over gemaakt moesten worden voor diverse projecten. Ultimo 2020 

betrof dit een gemeenschapshuis (€ 1.500) en ultimo 2021 betrof dit hoofdzakelijk gelden voor de hulp bij de overstromingen op Lombok (€ 5.743). 

 

STAAT VAN HERKOMST EN BESTEDING 

De giften donateurs betreft giften welke van ‘vaste’ donateurs ontvangen worden. De overige giften betreffen algemene giften welke van diverse 

particulieren, bedrijven en instellingen ontvangen zijn. 

 

De giften t.b.v projecten betreffen giften welke specifiek ten behoeve van een bepaald project (activiteit) ontvangen zijn.  

 

De opnames uit de algemene reserve hebben betrekking besluiten van het bestuur van de stichting om bij bepaalde projecten/activiteiten de financiering 

aan te  te vullen met eigen gelden. In 2021 betrof dit hoofdzakelijk het besluit om de reservering voor de bouw van het kantoor/activiteitenruimte te 

verhogen tot € 12.500. 
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