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Sosoi ondersteunt kleinschalige lokale initiatieven in Indonesië op het 
gebied van  landbouw, educatie en gezondheidszorg. De aanvragen voor 
financiële ondersteuning komen van lokale organisaties die de 
leefomstandigheden van gezinnen met lage inkomens willen verbeteren. 
Voorbeelden van projecten zijn aanschaf van materialen voor 
bouwprojecten voor gemeenschap gebruik (zoals klaslokaal, waterput, 
keuken) of voorlichtingsprogramma's over biologische teelt van groente. 
Verder wil Sosoi  een partner zijn die meedenkt met de lokale 
organisaties. 
Met de financiële hulp van Sosoi kunnen kleine projecten uitgevoerd 
worden of een gedeelte van een groot project. Sosoi hoopt op deze wijze 
een bescheiden bijdrage te leveren aan het verbeteren van de 
leefomstandigheden van mensen. 
In deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van de 
activiteiten waarbij Sosoi het afgelopen jaar bij betrokken is geweest. Zijn er 
activiteiten waar u meer van zou willen weten, kijkt u dan op de website 
( ) en neem gerust contact met ons opnemen via deze website.www.sosoi.org

eSosoi deed mee aan de 3  editie Deventer Open 
in de stadsschouwburg in Deventer. Tijdens 
Deventer Open konden organisaties op het 
gebied van internationale samenwerking zich 
presenteren aan een breed publiek. Inmiddels 
heeft Deventer Open zich ontwikkelt tot een 
multicultureel festival, waarbij muziek en 
exotisch eten niet mogen ontbreken. Het werd 
een bijzonder feestelijk door een modeshow met 
meegebrachte kleding uit exotische oorden. 
Naast voorlichting en entertainment was er ook  
een  debat met studenten over het nut van 
internationale samenwerking over de vraag: Kun 
je wereldburger zijn zonder Deventer te 
verlaten?



Een swingende benefietavond in ART cafe SAMSAM

Bouw van consultatiebureau en peuteropvang 
door Stichting Karunia

Lisa en Wisnu treden op voor SOSOI

Situatie van het consultatiebureau op dit moment

Op het eiland Flores in het oostelijke deel van Indonesië ligt kampung Leko Lembo met ruim 500 
inwoners, waarvan de helft nog kind is. In Leko Lembo is  geen consultatiebureau (POSYANDO) of 
peuteropvang. Wel worden mensen thuis bezocht door een verpleegkundige, maar de bewoners Leko 
Lembo willen graag een neutrale plaats om de consultatiebureau activiteiten te houden. Om het 
gebouw intensief te benutten zijn de plannen om in dit gebouw ook te gebruiken voor peuteropvang. 
De eerst volgende peuteropvang is 3 km, maar deze heeft te weinig capaciteit om ook peuters uit 
Leko Lembo op te vangen. Als gevolg hiervan blijven peuters bij (groot)ouders thuis en/of gaan mee 
met werkende ouders. 
Bij de peuteropvang leren kinderen spelenderwijs in een veilige omgeving. Grote voordelen hiervan 
zijn dat de stap naar lager onderwijs hierdoor wordt verkleind en ouders hebben meer tijd voor werk.
Stichting Karunia is in 2009 opgericht door Jeanette van Oostrum. Zij en haar man Sius wonen op 
Flores  en zijn in de afgelopen jaren zeer nauw betrokken geweest bij diverse sociale culturele en 
maatschappelijke projecten op zowel Flores als Sumba. Diverse zorgcentra zijn met de hulp van de 
stichting gerenoveerd en voorzien van nieuwe faciliteiten. De projecten zijn kleinschalig en zonder 
winstoogmerk. 
Voor de bouw en de inrichting van consultatiebureau en peuteropvang heeft Sosoi een deel 
meegefinancierd (in totaal 2.158 euro). De bouw zal komende zomer van start gaan.

In Art café SamSam in Apeldoorn werd op het 22 
november jl een benefietavond gehouden. De 
avond begon met sfeervolle Indonesische muziek 
met zangeres Lisa en toetsenist Wisnu. Daarna 
werden er swingende optredens  gegeven door de 
de coverbands Cie band en 7oh7. Door 
kaartverkoop, een loterij en verkoop van 
Indonesische hapjes werd er een mooi bedrag 
ingezameld. De avond werd georganiseerd i.s.m. 
stichting Het Goede Doel. Deze stichting is 
o p g e r i c h t  d o o r  m e d e w e r k e r s  v a n  d e  
Belastingdienst die al meer dan 25 jaar samenwerkt 
met diverse organisaties die in ontwikkelingslanden 
actief zijn ter verbetering van leefomstandigheden 
van  voornamelijk kinderen.



Bezoek ook eens de vernieuwde website van Sosoi: www.sosoi.org. Hier vind u meer informatie over de stichting en 
de projecten die we ondersteunen. Bedankt voor uw belangstelling. Met vriendelijke groet, Karin Rutgers (voorzitter), 
Winda Veldman (penningmeester), Wisnu Wibowo.

Mocht ons willen steunen dan is uw steun is van harte welkom op  van SOSOI. 

Met vriendelijke groet, Karin Rutgers (voorzitter), Winda Veldman (penningmeester) en Wisnu Wibowo .
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Verkiezingen van een nieuw bestuur 
bij Cooperatie Lestari in Bogor

Terima kasih! (Dank u wel)

De kandidaten van het bestuur

Bestuur verkiezingen

spinningmarathon

Op 19 maart 2015 hebben de leden van coöperatie Lestari 
een nieuw bestuur gekozen. Een gekozen bestuur moet er 
voor zorgen dat zoveel mogelijk leden zich kunnen vinden 
in de koers die het bestuur zal gaan varen. De verkiezing 
vond plaats tijdens de jaarlijkse vergadering. De opkomst 
was goed. Bij de coöperatie zijn ruim tweehonderd boeren  
aangesloten. Belangrijke functies van de coöperaties zijn: 
ontwikkeling van biologische landbouw, afzet van 
agrarische producten, verwerking van agrarische 
producten, kredietverstrekking, sparen en het geven van 
voorlichting. In de afgelopen jaren heeft Sosoi meerdere 
malen coöperatie Lestari gesteund bij diverse activiteiten 
zoals de bouw van een keuken voor de verwerking van 
eigen geteelde groente, het opzetten van een verkooppunt 
van producten en de aanschaf van geiten. Sosoi vindt het 
belangrijk dat er bij verkiezingen van een nieuw bestuur 
zoveel mogelijk leden worden betrokken. Om de kosten 
van de jaarvergadering/verkiezingen deels te dekken heeft 
1.100 euro beschikbaar gesteld. 

In 2014 heeft Wisnu Coöperatie Lestari  een bezoek 
gebracht om te kijken wat de impact is geweest van de 
projecten. Daarnaast zijn de toekomstplannen van de 
coöperatie besproken. De coöperatie heeft momenteel geen 
eigen pand of land waardoor men afhankelijk is van 
verhuurders. De coöperatie wil in de nabije toekomst een 
gebouw hebben op eigen grond om uit de kwetsbare positie 
als huurder te komen. 

We willen iedereen bedanken die geld hebben 
overgemaakt naar  Sosoi. In het bijzonder dank aan 
de deelnemers van sponsor spinningsmarathon van 
BCAO. Ook speciale dank aan stichting DAK in 
Varsseveld. 

Met vriendelijke groet, Het bestuur van Sosoi Karin 
Rutgers, Wisnu Wibowo en Winda Veldman.


