Project Flores

SCHOLINGS- EN GEZONDHEIDSPROJECT FLORES, INDONESIË
Nieuw project van Stichting LAMP is een scholings- en gezondheidsproject op het eiland Flores,
Indonesië. Indonesië, het land van duizenden eilanden, vele volken, ontzettend vriendelijke mensen.
Ook het land van uitersten, puissant rijke en straatarme mensen leven naast elkaar. Glanzende
appartement complexen naast bamboehutjes. Veel verschil ook van eiland tot eiland. Java en Bali,
bijvoorbeeld, rijke eilanden, Flores een arm eiland.
Op het westelijk deel van het eiland Flores, nabij het dorp Dalong, wonen een vijftal families in bamboeof houten huisjes, met aangestampte, aarden, vloeren in het bos, zo’n 600 meter vanaf de doorgaande
weg. Tot voor kort geen voorzieningen als stromend water, sanitair en Electra. Alleen te bereiken via
een smal bospaadje. De gezondheidstoestand van een ieder liet behoorlijk te wensen over vanwege de
vochtige omstandigheden daar en de kwaliteit van het, per jerrycan over een afstand van een kilometer
aangedragen, water. Een meisje van negen is een paar jaar geleden overleden aan een blinde darm
ontsteking omdat ze niet snel genoeg naar het ziekenhuis vervoerd kon worden. In Nederland
ondenkbaar!

Mensen verdienen hun geld met seizoenswerk in de rijst of in de bouw en moeten hiervoor soms lange
tijd, maanden, naar andere eilanden toe om te werken. Armoe troef.
Betekent dat ook de, van staatswege verplichte, zaken voor school niet aangeschaft kunnen worden als
schooluniformen. Ziektekosten moeten contant betaald worden en omdat niemand geld voorhanden
heeft, legt de hele familie dan wat bij elkaar, verkopen spullen, en zo wordt de rekening betaald.
Door particulier initiatief en supervisie door een Nederlandse vrouw ( Rosalien Rutten ) en haar man (
Kasim Ambut ), beide werkzaam in die contreien in opbouw- en gezondheidsprojecten ( Kita Juga ), zijn
die families daar geholpen met de aanleg van een waterleiding, sanitair gebouwtje, betere
bereikbaarheid en andere zaken. Aanleg van Electra kon helaas nog niet gerealiseerd worden. Stichting
LAMP is benaderd om deze families te ondersteunen in scholingskosten en ziektekostenverzekering
voor de kinderen van de families ( 12 kinderen in de leeftijd van 1 tot 15 jaar ). Het idee is dat dit de
families, naar de toekomst toe, betere leefomstandigheden zal bieden. Er zijn nu minder kosten om te
dragen, woonvoorzieningen kunnen verbeterd worden ( is al een begin mee gemaakt ) en Flores
ontwikkelt zich steeds meer in het toerisme ( duiktoerisme en Komodo-eilanden daar ) en dat biedt
kansen voor deze kinderen, mits ze goed opgeleid zijn ( 1 meisje is met een toerismeopleiding
begonnen ). In geval van ziekte is er nu geen ( financiële ) belemmering meer om naar de dokter te gaan
en zonwordt erger bij de kinderen voorkomen. Rosalien en Kasim tekenen ook hier voor de supervisie
en rapporteren periodiek naar Stichting LAMP. Volgend jaar zomer wordt Flores bezocht ( op eigen
kosten uiteraard ) om te kijken of de steun de gewenste uitwerking heeft.
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Vlakbij de kampong Dalong, niet ver van Labuan Bajo (vissershaven, luchthaven en uitvalbasis voor trips
naar het Komodo Nationaal Park) wonen een viertal families (inmiddels 5) die ondersteunt worden door
Stichting LAMP. Deze families wonen in het bos, plusminus 600 meter van de doorgaande weg. De
mannen werken ofwel op het land, in de rijst, ofwel in de bouw, ofwel bij de rivier, stenen verzamelen
voor weg- en waterbouw.
Twaalf kinderen, variërend in leeftijd van 1 tot 18 jaar, worden hier sinds een jaar ondersteund door
Stichting LAMP. Kinderen lopen elke dag, ook zaterdag, een half uur naar en van school. In Indonesië
worden er schooluniformen gedragen, die door de ouders zelf aangeschaft moeten worden. Daarnaast
moet er schoolgeld betaald worden, de hoogte is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Deze kosten
worden gedragen door Stichting LAMP. Daarnaast ook nog de kosten voor een ziektekostenverzekering.
Stichting LAMP heeft ter plaatse een contactpersoon, Rosalien Rutten, die zorgt voor uitkering van de
benodigde bedragen en de verantwoording naar de stichting toe.

In Augustus ben ik, Harry Moes, met vriendin Eline en kinderen Emma en Pim, naar Flores afgereisd om
te kijken hoe het met de families gaat. Emma en Pim hebben het afgelopen jaar geld ingezameld om
ook te besteden aan de kinderen daar. € 500 was de eindstand. Hiervoor zijn schoolspullen gekocht.
Deels hier (en opgestuurd) de rest in Indonesië. Schooltassen, schriften, pennen, wetenschappelijke
rekenmachines, geometriehulpmiddelen, etc., etc. In Indonesië zijn er atlassen, woordenboeken,
schoolplaten en landkaarten gekocht. Deze spullen zijn naar de basisschool in Dalong gebracht.
De 200 leerlingen verwelkomden ons met gezang en we dronken koffie met de leerkrachten van de
school. Iedereen was heel blij met de spullen. We hebben de klaslokalen bekeken en gezien dat hier
ook nog wel het een en ander gebeuren mag. Geprobeerd wordt om nieuwe schoolborden aan te
schaffen. De huidige zijn volledig versleten (net als al het schoolmeubilair trouwens). Daarna hebben
we de families bezocht. Omdat er door particulier initiatief een waterleiding is aangelegd, een weg
gegraven en een brug gebouwd, zijn de levensomstandigheden een stuk verbeterd ten opzichte van
een paar jaar geleden. In een soort van ceremonie werden wij, Stichting LAMP eigenlijk, bedankt voor
de steun. We kregen 2 flessen bier, een pakje sigaretten, 100.000 Roepia en een levende haan. Geheel
volgens de adat, de gewoonte daar. Emma en Pim hebben schoolspullen en cadeautjes uitgedeeld aan
alle kinderen, daar. Na een heerlijke lunch, lekkerste bananen ooit, groeien daar gewoon bij huis, zijn
we weer teruggegaan, met een stapeltje bonnen van alle betalingen, door elke familie, ten behoeve
van school. We hebben beloofd in contact te blijven en weer terug te komen.
Voor meer informatie Harry
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harrymoes@hotmail.com

