
Diaconaal project Evangelisch-Lutherse Gemeente 

Jaarlijks ondersteunt de ELG een diaconaal project in binnen- of buitenland. Dit jaar 

is dat de Stichting Anak-Anak-Lombok-Timur. Henk Schalen en Klaaske van 

Leussen, initiatiefnemers van de stichting, doen verslag. 

‘Als iemand ons zes jaar geleden had verteld dat wij bezig zouden gaan met 

ontwikkelingswerk in Oost-Lombok, dan hadden we daar hartelijk om moeten 

lachten. Hoezo wij, hoezo Oost-Lombok??? Maar dingen in het leven kunnen heel 

anders gaan dan je van te voren bedenkt. En soms komen de dingen gewoon op je 

pad …  

 

Ons werk in Oost-Lombok begon in 2010. In 2009 waren we voor de tweede keer op 

fietsvakantie op Lombok. En kwamen in Labuan Pandan, waar we een plek om te 

overnachten zochten, in contact met de broers Acok en Arris. Het klikte, we hebben 

veel met elkaar gesproken en zij nodigden ons uit om mee de kampongs in te gaan. 

En daar zagen we de wereld ‘achter de grote weg’. Prachtige omgeving (Labuan 

Pandan ligt pal aan het strand), maar de mensen zijn straatarm, hebben geen of 

nauwelijks inkomen, wonen in lekke hutten en omdat er geen sanitaire voorzieningen 

zijn moet iedereen zijn behoefte in de natuur doen. Schoon drinkwater is nauwelijks 

beschikbaar. Kinderen gaan niet naar school, omdat de dichtstbijzijnde school te ver 

is om er te voet te komen en de weg er naar toe veel te druk en gevaarlijk. We zijn 

erg geraakt, maar gaan weer verder op de fiets en met onze vakantie. Het blijft aan 

ons knagen. Wat kunnen, moeten we hieraan doen? 

 

In 2010 geven we een feest voor familie en vrienden. We besluiten het cadeaugeld 

dat we krijgen te besteden aan de mensen die het meest in nood zijn in Labuan 

Pandan. Met € 1250 gaat Henk terug naar Labuan Pandan en samen met de 

dorpelingen bouwt hij voor de drie allerarmste gezinnen een splinternieuwe 

waterdichte woning.  

 

Het geeft een goed gevoel, dat we iets hebben kunnen doen. We denken dat het 

hiermee voorlopig stopt. Maar daar verkijken we ons enorm op! Veel mensen in onze 

directe kring zijn betrokken geraakt en willen méér doen en geven. En die kring wordt 

steeds groter…Met wat we binnen krijgen worden meer huizen gebouwd. Er komen 

toiletgebouwen en waterputten en we reiken waterfilters uit, zodat men schoon 

drinkwater in de hut heeft. Het project groeit steeds verder.  In 2013 hebben we in 

samenwerking met de Wilde Ganzen een heus schoolgebouw neer kunnen zetten. 

En nog is het niet klaar want in 2014 is er een kleine kliniek gerealiseerd. 

 

Ondertussen hebben we onze activiteiten onder gebracht in een stichting (met Anbi-

status): Stichting Anak-Anak-Lombok-Timur ofwel: Kinderen van Oost Lombok. Acok 

is onze contactpersoon voor de kampongs en Arris regelt de zaken met de lokale en 

landelijke overheid. Alles wat we doen in het dorp gebeurt op aanvraag en in overleg 



met de mensen daar. We zijn inmiddels nog geen vijf jaar verder en het is ontroerend 

wat er in die tijd is gebeurd: er staan 50 nieuwe huizen en 17 toiletgebouwen. En  

een school met drie klassen en een kliniek. Onvoorstelbaar! Regelmatig gaan 

vrijwilligers vanuit Nederland naar Labuan Pandan om de handen uit de mouwen te 

steken. Sommige zijn al meerdere jaren achter elkaar gegaan! Zelf zijn we in 2013 

samen weer geweest. Iedereen die gaat betaalt zelf reis- en verblijfskosten. Er blijft 

dus niets ‘aan de strijkstok hangen’. 

 

Dit jaar is Henk van 22 april tot 16 mei weer terug geweest. Samen met zijn neef 

Iwan, die met andere familieleden actief is in Dedemsvaart voor wat betreft 

geldwerving voor de Stichting. Ze hebben met z’n tweeën een prachtige tijd gehad en 

samen met de dorpelingen veel kunnen doen. Er zijn weer nieuwe woningen, 

toiletgebouwen en waterputten gerealiseerd en reparaties en onderhoud gepleegd 

aan de bestaande huizen. Het terrein bij de school is opgeruimd en er is een 

voetbalveldje gemaakt. In samenwerking met een opticien uit Geldrop zijn er 

oogmetingen gedaan en hebben 150 dorpelingen weer ‘ruim zicht’ gekregen. 

 

De komende tijd zullen we verder gaan met bieden van vakopleidingen aan 

dorpelingen. Er zullen weer elektriciens en timmermannen opgeleid worden en er 

komt een naaiopleiding. Zodat mensen een eigen inkomen kunnen genereren. Voor 

een aantal gehandicapte kinderen hebben we rolstoelfietsen laten maken zodat ze 

weer mobiel zijn en naar school kunnen. Samen maken we het verschil. Of zoals 

Acok vaak zegt: ‘Er is weer hoop in ons dorp…’. 

 

Heel hartelijk dank voor uw ondersteuning vanuit de Lutherkapel in Zeist. Terima 

kasih!’ 

 

www.anak-anak-lombok-timur.nl 

Henk Schalen en Klaaske van Leussen 

 
 

http://www.anak-anak-lombok-timur.nl/

