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H A R A P A N  B A R U  L O M B O K  I N D O N E S I A



Kiahmat is ongeveer 50 jaar oud en woont in

Guntur Macam, een dorpje ongeveer 5 kilometer

ten noorden van de hoofdstad Mataram. Hij is

sinds zijn geboorte blind. Hierdoor was scholing

voor hem niet mogelijk en heeft hij altijd moeite

gehad met het vinden van werk. 

 

Kiahmat geeft zelf aan zijn blindheid niet als een

beperking te ervaren. “Zoals veel blinden ben ik

gezegend met een goede intuïtie”, geeft hij aan

als we het over zijn beperking hebben.  

 

Kiahmat wil graag aan de slag, om zo zijn vrouw

en drie kinderen te kunnen ondersteunen. Hij

geeft aan dat dit  erg belangrijk voor hem is,

want hij wil graag onafhankelijk zijn. Hij gelooft

ook dat hij dit kan: “Ik weet dat werken soms

moeilijk voor mij zal zijn, maar ik geloof dat ik het

kan. Zonder werk zit ik alleen maar thuis, wat mij

ongelukkig maakt”. 

Het plan is om samen met Kiahmat een kleine

kippenboerderij op te zetten. Hiervoor kunnen we

het oude kippenhok naast zijn huis opknappen.

Daardoor is het voor hem gemakkelijker werken,

want hij kan de route naar het kippenhok straks op

tast en geheugen vinden.  

 

Het voeren van de kippen kan Kiahmat alleen doen.

Met hulp van zijn familie is het ook mogelijk om

gezamenlijk het hok schoon te maken en de

gezondheid van de kippen te controleren. Hij zal

extra hulp nodig hebben bij het verkopen van de

kippen. Zijn familie kan hem hierbij  helpen, of we

kunnen kijken of er een inkoper naar hem toe kan

gaan.  
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Het plan is om het kippenhok te verbouwen zodat

er plaats is voor 200 kuikens. Deze kuikens kunnen

veilig in het hok opgroeien, totdat ze oud genoeg

zijn om buiten te scharrelen of verkocht worden.

 

Met uw donatie willen we de eerste lichting

kuikens, voer en vaccinatie gaan leveren. In totaal

willen we eerste 100 kuikens gaan kopen, zodat hij

met zijn kippenboerderij kan starten.  

Investering
We zijn van plan om 4 miljoen (ongeveer 260 euro)

rupiah in het bedrijf van Kiahmat te investeren.

Hiervoor willen wij het volgende gaan leveren: 

       • Kippenhok met lamp, voederbak en waterbak   

         voor de kuikens, 

       • 100 kuikens, 

       • Voer voor de eerste maanden (totdat de 

         kuikens verkocht kunnen worden), 

       • Vaccinaties. 

Activiteiten
De volgende activiteiten zijn gepland: 

     • Verbouwen van het kippenhok, 

     • Aanleggen van elektriciteit, zodat er een lamp 

       geplaatst kan worden, 

     • Plaatsen va een voederbak en waterbak, 

     • Inkopen van 100 kuikens, voer voor de eerste       

       maanden en vaccinaties, 

     • Huisbezoeken om de familie te ondersteunen    

       bij het leren samenwerken, 

     • Afspraken maken met een inkoper (dat hij de 

       kippen ophaalt of dat de familie de kippen 

       naartoe kan brengen), 

     • Het regelen van een ID-kaart voor Kaihmat en 

       zijn familie, 

     • Het leveren van een waterfilter zodat Kaihmat 

       en zijn familie zelf schoon drinkwater kunnen 

       maken, 

     • Mogelijk komen hier nog activiteiten bij, naar 

       aanleiding van de herbouw van hun woning na 

       de aardbeving. 


