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September - 
december 2017 

100.000 mensen op de vlucht voor een 
sputterende vulkaan: de berg Agung.  

Op 26 september ontving Stichting Kolewa een donatie van 2500 euro ten 
behoeve van het verlenen van noodhulp aan de Balinese bevolking, welke zijn 
geëvacueerd in verband met het eruptie gevaar van de vulkaan Agung. 100.000 
mensen, wonende in een straal van ruim 10 kilometer vanaf de berg, verlieten op 
last van de overheid hun huis. Sinds september sputtert en blaast de Agung 
dagelijks en houdt de gemoederen bezig.  

4 december ontvingen wij op basis van onze verslagen op Facebook een 
tweede prachtige donatie ad 2000 euro van uw organisatie. In het onderstaande 
verslag leest u hoe de gelden werden besteed aan de mensen in de 
opvangkampen in Karangasem. Nog steeds is de nood zeer hoog. Meer en meer 
laat de overheid het afweten en nemen ook de aantallen hulpgoederen van 
particuliere organisaties af.  

Mensen zijn recentelijk, ondanks het dreigende gevaar, naar huis gestuurd. 
De rode zone is teruggebracht naar 6 kilometer vanaf de berg. Naar schatting 
houdt dit in dat er nog circa 50.000 evacuees in kampen verblijven met een 
minimum aan eten, kleding en persoonlijke verzorging. Hoe langt dit nog gaat 
duren is voor een ieder een raadsel.  

Het toerisme is behoorlijk ingestort. Nadat het vliegveld enkele dagen 
gesloten is geweest, vanwege asregens, zijn de toeristen bang om Bali aan te doen 
en verzekeringsmaatschappijen eveneens vanwege de schadeclaims wanneer  
toeristen vast komen te zitten.  De grootste groep gasten, de Chinezen, is tot op de 
dag van vandaag nog niet teruggekeerd. Hotels sluiten of werken op halve kracht. 
De impact van dit  dreigende natuurgeweld is van ongekende grootte voor de 
Balinees op heel het eiland. 
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Missie 5 oktober 2017: 

Vroeg in de ochtend gingen teamleden van Yayasan Kolewa Harapan 
Indonesia ( de inmiddels officieel geregistreerde versie van Stichting Kolewa in 
Indonesie) inkopen doen. Op basis van de adviezen van onze lokale contactpersoon  
“ibu Putu” in werden vooral groente, eieren, olie, suiker, koffie thee… maar ook 
persoonlijke verzorgingsproducten als zeep, waspoeder en dergelijke gekocht.  
Tijdens alle outreach activiteiten werd de Kolewa Ford Ranger ingezet, soms in 
combinatie met een ingehuurd vrachtwagentje om alle spullen te vervoeren. 

Gemiddeld deden we per outreach 4 tot 6 kampen aan. Hiermee bereikten 
we dan 500 - tot 850 personen. Rijst en water werden in vele gevallen geleverd 
door de overheid, onder voorwaarde dat het kamp op de juiste manier was 
geregistreerd. Onwetendheid, paniek en verwarring waren de oorzaak dat dit niet 
altijd ging zoals het zou moeten en dan was de komst van het Kolewa-team  
helemaal een verademing.  
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Missie 10 oktober 2017: 

Naast verse groente, gedroogde vis en eieren, olie, meel enzovoorts werd er 
gebeld of we medicijnen konden meenemen. Pijnstillers, hoestdrank, anti-muggen-
melk, maar ook luiers voor volwassenen bijvoorbeeld. De bejaarden hebben het 
ontzetten moeilijk met de situatie. Zij herinneren zich de vorige eruptie, vijftig jaar 
geleden, nog maar al te goed. De kinderen slaan zich er beter doorheen. Voor hen 
is het in het begin nog een spel. De grotere kinderen mogen tijdelijk naar de dichtst 
bijzijnde school in de buurt van het opvangkamp gelukkig. 
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Missie 16 oktober 2017: 

Het eerste nieuwtje is er ook voor de kinderen af, we namen kleurpotloden , 
kleurplaten en knuffels mee om voor wat afleiding en troost te zorgen. Ook was er 
behoefte aan dekzeilen. De regentijd is begonnen en slaat heftig toe. De meeste 
kampen zijn zo lek als een mandje, het zijn immers geïmproviseerde plekken zoals 
een “banjar” (gemeenschapsplein), wel overdekt maar open aan de zijkanten. 
Dekzeilen zijn prijzig en worden schaars, we moesten ze  ditmaal dan ook in 
Denpasar en Jimbaran bij bouwmarkten op de kop tikken. In Karangasem zijn ze op.  
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Ook water is er veel te weinig. We brachten naar diverse kampen waterfilters 
mee. Een simpel systeem om vuil water te fileren tot drinkwater. We kochten deze in 
bij “vrienden voor schoonwater Indonesie” hier op Bali ad 25 euro per stuk. 

Missie 25 oktober 2017: 
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En zo blijft de outreach activiteit zich herhalen. Om nog meer te kunnen 
doen hebben we onze inkoop verplaatst naar de lokale markt in Denpasar. Het kost 
ons veel meer tijd dan bijvoorbeeld een Lotte-markt, maar het scheelt een beetje 
geld. Regelmatig gaan er vrijwilligers mee. Kolewa-vrienden die op vakantie zijn op 
Bali, expats die er wonen of studenten die stage lopen. De eerste twee groepen 
deden dan uiteraard ook een duit in het zakje van Kolewa. 

Een van de opvangkampen bevindt zich in een hanengevecht-arena. Een wel 
heel bijzondere plek. Honderden mensen hebben er hun toevlucht gezocht. Ook 
buiten de arena zijn kampen geïmproviseerd. De kinderen helpen flik mee met 
uitladen. We brengen veel maar weten: het is nooit genoeg. Hoe lang gaat dit nog 
duren? Uit de gesprekjes blijkt dat de evacuees hier allemaal van de dorpen  
rondom de Besakih Tempel komen. Deze is afgesloten en daardoor geen toerisme, 
geen landbouw en zorgen om hun vee. De meesten hebben hun koeien tegen 
woeker prijzen verkocht aan handelaren. Iedere dag is er een met een lach en een 
traan. Onze Ford Ranger wordt bestuurd door Peter Veenstra, vrijwilliger bij Kolewa. 
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 missie 5 december 2017: 

Verpleegster Ingrid Plummen ging mee met het Kolewa-team, er zijn zo 
langzamerhand veel medische problemen ontstaan. Ouderen met decubitus, veel 
verkouden mensen, knokkelkoorts en uiteraard de te verwachten darmstoornissen. 
Aandacht, samen op de foto en een praatje, het maakt hun dag even goed! 

Op hetzelfde moment laat de Agung weer van zich horen, enorme stromen 
“koude lava” komen naar beneden en vervuilen land en rivier. De angst slaat bij de 
bevolking verder toe. Het vliegveld is op dat moment gesloten voor alle 
vliegverkeer van en naar Denpasar Bali. Een volgend dieptepunt en veel negatieve 
berichten in de media. Men gaat Bali vanaf dat moment helemaal mijden. 
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Missie 13 december 2017: 

We zijn terug in de arena en het lijkt er weer voller. We brengen het recept 
“as usual”: groente, eieren, vis etc. en in sommige gevallen toch ook rijst. In totaal 
bevoorraadden we weer 6 kampen. De foto’s herhalen zich, de situatie is 
ongewijzigd. Langzaam maakt men zich in Nederland op de voor de kerst en 
jaarwisseling, in Karangasem valt op dat moment weinig te vieren. De evacuees 
leven nog steeds in onzekerheid. Ondertussen sterven mensen en worden er babies 
geboren in, het leven gaat door ook al leef je in een opvangkamp en roei je met de 
riemen die je hebt. 

Dankzij de twee gulle donaties van Childright hebben we, aangevuld met  
particuliere giften hebben na deze opsomming nogmaals een tweetal outreaches 
kunnen doen in 2017. Op 2 januari 2018 gingen we door dankzij een nieuwe 
donatie van stichting Pikulan uit Friesland. Hoelang we hulp kunnen verlenen, zal 
echter afhangen van de steun uit Nederland. De attentiewaarde van de Agung is 
laag in zowel binnen als buitenland, alleen hen die er onder lijden worden er 
dagelijks mee geconfronteerd. 

missie idr euro

5 oktober 15100000 925,00

10 oktober 15740650 964,00

16 oktober 10120000 620,00

25 oktober 13800000 846,00

5 december 12230000 750,00

13 december 12135000 744,00

 14 dec extra dekzeilen 840000 52,00

64865650 4901,00
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Hierboven het financieel overzicht met betrekking tot de ondersteuning van 
Childright en enkele particulieren. In November werden er ook wekelijks kampen 
bezocht, mogelijk gemaakt door donaties uit Nederland en Indonesie. 

Dagelijks krijgen we de stand van zaken binnen van de controlepost in 
Karangasem. We worden goed op de hoogte gesteld en nemen waarschuwingen 
ter harte. We zullen echter blijven steunen maar schromen daarbij niet langs de 
rand van de gevarenzone te rijden. Stichting Kolewa en de Balinese bevolking is u 
zeer dankbaar voor het hart onder de riem en de financiële ondersteuning die we 
mochten ontvangen. De huidige stand van zaken is te volgen op Facebook. Support 
is nog steeds nodig.  

Syta Plantinga, voorzitter.                             Clara Waardenburg, secretaris. 
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