
Van Dhr. Herbert van Loon, 
voorzitter van de Stichting 
Help Flores (SHF), kreeg de 
Salvatoriaanse Hulpactie onlangs 
een uitgebreid rapport dat 
tegelijkertijd een mooi voorbeeld 
is van hoe een project dat zich 
inzet voor hygiëne een enorme 
verbetering tot stand brengt in 
een hele regio. Graag willen wij 
onze lezers het mooie resultaat 
van dit project meedelen.
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Werken aan hygiëne: een prioriteit!

De Stichting Help Flores

De Nederlandse Stichting Help Flores (SHF) is 
sinds vele jaren werkzaam op het eiland Flores, 
een van de ruim 17.000 eilanden van Indonesië. 
Het eiland bestaat vooral uit gebergten 
en vulkanen. Er heerst veel armoede, want 
vanwege de harde vulkanische rotsgrond 
is het voor de bewoners moeilijk om er aan 
landbouw te doen. Het eiland is in grootte 1/3 
van Nederland en er leven ongeveer 1.300.000 
inwoners. De Stichting Help Flores werkt er 
samen met haar Indonesische zusterorganisatie 
Yayasan Help Flores (YHF), die heel dicht bij de 
bevolking staat en veel ervaring heeft voor het 
opzetten van projecten voor de verbetering 
van hygiëne.
Toen enkele leden van de SHF op bezoek 
waren in het dorpje Klatang, waar de 
Stichting een project had gefinancierd voor 
drinkwaterbakken, hadden ze een gesprek 
met een van de inwoners die meegewerkt had 
aan dit project.  Hij excuseerde zich meerdere 
malen omdat hij naar het toilet moest, want hij 
had last van diarree. Na een twintigtal minuten 
kwam hij terug en deelde beschamend mee 

dat hij ver buiten het dorp had moeten lopen 
om naar toilet te gaan en daarna nog terug 
naar de waterbakken moest gaan om zijn 
handen te wassen.

In een ander dorp Lela had de delegatie een 
gesprek met de plaatselijke burgemeester. Hij 
vertelde hen over de armen die in zijn gemeente 
wonen en hoe ze in de onmogelijkheid waren 
om voor deze armen de nodige publieke 
hygiënische installaties (toiletten en douches) te 
voorzien. Deze publieke hygiënische installaties 
worden door de bevolking MCK (Masyarat 
Cuci Kamar) genoemd, maar ze waren in zo 
een slechte staat dat ze niet meer bruikbaar 
waren en dus dringend moesten gerenoveerd 
worden. Met het gevolg dat de mensen hun 
toilet weer in de struiken en bosjes buiten het 
dorp deden.

Toilet- en was units

De Stichting Help Flores heeft daarop besloten 
om in het dorp Lela 50 toilet- en was units te 
bouwen. Daarna werden er nog eens in 



een naburig dorp Hewaklaong 146 toilet- en 
was units gebouwd. Het resultaat van beide 
projecten mag gezien worden. Beide projecten 
zorgden voor een betere hygiëne, minder 
(kinder)ziekten en daarnaast vergrootten ze het 
zelfvertrouwen en respect van vele mensen.

Met veel moed is de SHF samen met YHF dan 
ook gestart met hun project toilet- en was 
units voor het dorpje Klatang. Hiervoor vroeg 
SHF steun bij de Salvatoriaanse Hulpactie. Het 
realiseren van het project nam wel veel tijd in 
beslag. Maar de zusterorganisatie YHF heeft 
enorm hard gewerkt om dit project van 60 
toilet-en was units tot een goed resultaat te 
brengen. Een jaar van tevoren hadden SHF 
en YHF het dorp Klatang al voorzien van 1,9 
km waterleiding en waterbakken. Maar de 
bouw van de units liep vertraging op. De reden 
hiervan was het felle regenseizoen. 

Klatang ligt immers op een hoge berg en op 
de slechte steile weg kan alleen met een 
vrachtwagen gereden worden. Voor een 
gewone wagen is de weg onmogelijk! Het 
laatste regenseizoen heeft de weg zodanig 
vernietigd dat er grote stukken uitgespoeld 
waren, zodat zelfs de vrachtwagen niet kon 
doorrijden. Maar YHF besloot ook dit op te 
lossen en nam samen met de plaatselijke 
burgemeester de nieuwe uitdaging aan om 
de weg te repareren. Er werd afgesproken dat 
SHF voor de financiën zou zorgen om materiaal 
aan te kopen: stenen, zand, cement. De 
burgemeester van zijn kant zou de bevolking 
oproepen om mee te helpen de weg te 
repareren en de zusterorganisatie YHF zou 
de leiding van de werkzaamheden op zich 
nemen. Een afspraak en samenwerking die 
heel goed nageleefd werd. De reparatie van 
de weg verliep heel goed en vlot. 
Na het herstel van de weg kon dan uiteindelijk 
met het project van de bouw van de units 

begonnen worden. Ook hier heeft de 
plaatselijke bevolking weer goed meegeholpen 
met het uitgraven van de septische putten en 
de fundamenten voor de units. YHF zorgde voor 
de coördinatie van het project, contacteerde 
metselaars en timmerlieden en regelde het 
transport om de aangekochte materialen 
veilig ter plaatse te brengen. YHF informeerde 
SHF over het verloop van de werkzaamheden, 
stuurde foto’s op en gaf regelmatig een 
transparant financieel overzicht.

Onderhoud en gebruik van de units

Naast het bouwen van de toilet- en was units 
is het natuurlijk ook van belang dat de mensen 
goed geïnformeerd worden over het gebruik 
en onderhoud van hun units. Daarvoor werd er 
een speciale opleiding gegeven aan een van 
de inwoners van het dorp. Mevr. Densi, een 
dame van het eiland Flores, die nu in Nederland 
woont en vroeger les gegeven heeft aan de 
verplegingsschool naast het ziekenhuis in Flores, 
heeft samen met SHF een brief opgesteld in de 
plaatselijke taal over het gebruik en onderhoud 
van de units. Naast een uitvoerige mondelinge 
uitleg over het gebruik, onderhoud en zuiver 
houden van de units, kreeg iedere familie 
deze brief met de noodzakelijke instructies 
overhandigd. Elk gezinshoofd moest de brief 
ondertekenen voor ontvangst en beloven om 
alle instructies nauwlettend na te leven.
In de brief staat onder andere te lezen dat 
de unit proper dient achtergelaten te worden 
om zo alle ongedierte te vermijden en de 
hygiëne te bevorderen. Er mag geen zeep of 
zeepresten met water in de septische tank 
komen, want anders stopt de biologische 



werking ervan. Er moet altijd een emmer water 
gereed staan om het toilet door te spoelen. 
Losliggend vuil rondom de unit moet dagelijks 
opgeruimd worden. De unit moet minstens 
tweemaal per week gereinigd worden met 
borstel, zeep en voldoende water. Hierbij 
goed opletten dat er geen zeepwater in het 
toilet doorgespoeld wordt. Vloeren moeten 
schoongehouden worden. Na het gebruik van 
het toilet is handen wassen heel belangrijk. 
Ziektekiemen worden heel vaak via de handen 
overgedragen. Een goede handhygiëne, ook 
voor de kinderen, is een van de meest effectieve 
manieren om besmetting en andere ziekten te 
voorkomen. Nog tal van andere hygiënische 
aanwijzingen worden in de brief meegegeven. 
Tenslotte werd ook gevraagd om een kopie 
van de brief op te hangen in de unit zelf.  
Van zowel Mevr. Densi als van de leden van 
YHF kreeg de Nederlandse Stichting Help Flores 
positieve informatie dat de mensen dit een heel 
goed document vonden. Voordien hadden ze 
nooit echt nagedacht over het gebruik van 
een goede hygiëne.

Het uiteindelijk doel dat SHF met dit project wil 
behalen is nog meer hygiëne te brengen bij 
de armen en hen ook een plek van privacy 
te geven voor het maken van hun toilet. Nu 
moeten ze niet meer ergens achter in een 
hoekje op de buiten om hun behoefte te doen 
of zich te wassen, zonder dat ze door buren of 
toevallige voorbijgangers opgemerkt worden.

19 november: Wereld Toilet Dag

De leden van SHF hopen elk jaar nog te kunnen 
afreizen naar Flores om er andere nieuwe 
projecten van hygiëne op te starten en de 
gerealiseerde projecten te controleren en te 
evalueren. 19 november is officieel uitgeroepen 
tot Wereld Toilet Dag. Op deze dag, die 

trouwens gesteund wordt door de VN, wordt 
extra aandacht gevraagd voor de 2,5 miljard 
mensen die niet beschikken over normale 
sanitaire voorzieningen. Jaarlijks sterven er 
800.000 jonge kinderen, dat zijn er 2200 per 
dag! Daarom is het belangrijk om zo snel 
mogelijk de nodige stappen te ondernemen 
en te helpen. Want het niet beschikken over 
de juiste sanitaire voorzieningen is een van de 
grootste oorzaken van ziekten of nog erger de 
dood. Mede door de grote besmettelijkheid 
is het in Zuid-Azië zelfs een van de meeste 
sterfgevallen voor kinderen onder de vijf jaar. 
Diarree is voor ons al een ongemak en vaak na 
een paar dagen verholpen, maar in verkeerde 
onhygiënische omstandigheden wordt diarree 
vaak dodelijk.

Daarom roept de Wereld Toilet Dag ons 
op om mee te helpen het leven van vele 
kinderen te   redden met zuiver drinkwater, 
zeep, zuivere toiletten en de noodzakelijke 
hygiënische informatie. De Stichting Help Flores 
wil hiertoe haar steentje bijdragen. Zij heeft 
dit reeds gedaan in verschillende dorpen 
van het eiland Flores en nu ook weer dankzij 
de steun van de Salvatoriaanse Hulpactie in 
het dorpje Klatang. De inwoners van Klatang 
zijn nu geholpen, zodat het aantal van de 2,5 
miljard mensen zonder toilet weer iets naar 
beneden kan bijgesteld worden. SHF heeft 
trouwens ook de bevestiging gekregen dat 
de gezinshoofden goed zullen omkijken naar 
hun eigen sanitaire voorzieningen. Samen met 
haar zusterorganisatie YHF in Indonesië wil SHF 
zich blijven inzetten voor de verbetering van 
hygiëne en daarom ook in de andere dorpen 
van het eiland Flores drinkwaterbakken en 
toilet- en was units bouwen. Dit jaar willen ze in 
het dorp Illewa 40 toilet- en was units bouwen. 
Ze rekenen daarvoor op de steun van onze 
weldoeners. 
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Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw tes-
tament op te nemen? Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen in de landen in het Zuiden prachtig 
steunen. Daartoe is het voldoende in uw testament bij voorbeeld de volgende zin in te lassen: 
“Aan de Salvatoriaanse Hulpactie v.z.w., ’t Lo 47 te 3930 Hamont vermaak ik de som van € …”.
De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die samen de campagne ‘testament.be’ gelanceerd 
hebben. Voor meer info, contacteer ons of ga naar www.testament.be.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld 
gebeurt. Dat is hun goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind 
financieel te adopteren. Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een 
land in ontwikkeling. Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het adres van de missionaris die ervoor zorgt, 
zodat zij in contact kunnen komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier misbruiken kunnen ontstaan. Daarom 
wordt de actie ginder stevig in handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), die wij altijd per-
soonlijk kennen en voor wie wij borg staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen,  
gelieve ons dan uw nieuw adres mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.

Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag € 40,- of meer bedraagt. 
Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest. Indien u de gestructureerde mededeling gebruikt die op het 
overschrijvingsformulier voorgedrukt staat, wordt uw gift automatisch geboekt voor de projecten, vermeld in dit blad. Indien uw gift voor 
een bepaalde persoon bestemd is, gelieve de naam of het nummer van deze begunstigde te vermelden. Wanneer u het nummer (ook 
een gestructureerde mededeling) niet kent, neem dan gerust contact op met het secretariaat! U vergemakkelijkt ons werk, waarvoor dank!

Dit bedrag ziet er in detail als volgt uit:

1. Dankzij peters en meters kon 
€175.959,90 besteed worden aan 
de financiële adoptie van kinderen.

2. De voorbestemde giften, d.w.z. 
giften waarvan de begunstigde 
door de schenker wordt aangeduid, 
bedroegen €154.042,70.

3. Schenkers vertrouwden ons 
€5.571,09 toe voor misintenties. 

4. De kleinschalige projecten 
ontvingen zoals uit de tabel in de 
extra bijlage blijkt €685.988,00.

5. Met de opbrengsten van de 
kledinginzameling kon €120.935,60 
besteed worden aan projecten 
in het Zuiden.

In 2018 heeft de Salvatoriaanse Hulpactie en Ontwikkelingshulp in totaal 
€1.142.497,29 besteed aan projecten in het Zuiden.

Graag willen wij ook dit jaar weer de Stichting Help Flores ondersteunen om in het 

dorp Illewa 40 toilet- en was units te bouwen. U kunt dit doen door uw bijdrage op 

projectnummer PR19/022, waarvoor van harte dank!

Ook de Salvatoriaanse Hulpactie draagt bij aan 
het realiseren van de 17 Werelddoelen voor 
een duurzame ontwikkeling. Zuiver drinkwater 
en sanitaire voorzieningen is een van deze 
werelddoelen. Vorig jaar ondersteunden wij 
een 20-tal projecten van hygiëne, zuiver water 
en sanitair en leverden wij op die wijze een 
tastbare bijdrage voor de levensverbetering 
van kinderen en mensen in het Zuiden. 

De inwoners van Klatang, de Stichting 
Help Flores en haar Indonesische 
zusterorganisatie Yayasan Help Flores 
willen de weldoeners van de Salvatoriaanse 
Hulpactie van harte bedanken voor de 
steun aan hun project en rekenen verder 
op jullie om ook in de vele resterende 
dorpen van het eiland Flores gelijkaardige 
projecten te kunnen realiseren.


