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Nieuwsbrief SOSOI 2017

In deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen van Sosoi. 
De volgende onderwerpen komen aan bod:

1.  Stimulant helpt kustbewoners van Sumba
2.  Curssusen bij coöperatie Lestari 
3.  Kredietprogramma SANDIKA 
4.  Bezoek aan onze partners in Indonesië
5.  Financiële stand van zaken en sponsor acties 
6.  Actie op donatieplatform PIF world.

Het strand Watuparuna bij het dorp Laijanji (Oost 
Sumba) heeft grote potentie om als toeristisch gebied 
ontwikkeld te worden. Hier trekken veel bewoners uit 
de stad Waingapu) naar toe voor recreatie. Ook 
toeristen buiten Sumba (o.a. buitenlandse toeristen) 
komen ook steeds vaker naar dit stukje ongerepte 
natuur. 
De bewoners van Laijanji mogen volgens een nieuwe 
wet in Indonesië commerciële activiteiten uitvoeren op 
het strand als er een reglement wordt opgesteld. 
Lokale bewoners en de lokale regering hebben nog 
weinig kennis en ervaring met toerisme en met 
wetgeving.. Om deze reden is STIMULANT  eind 2016 
begonnen aan een project waarbij de bewoners en 
lokale overheden begeleid worden bij het maken van 
een plan om extra inkomsten uit het opkomende 
toerisme te krijgen.. Het doel van het project is om een 
geautoriseerd reglement samen te stellen zodat de 
bewoners:

1. Veel verschillende activiteiten ingericht op het 
verkrijgen van extra inkomen kunnen 
opzetten, zoals verkoop van producten uit de 
landbouw en visserij.

2. Het strand beschermen tegen vernieling en 
vervuiling.

Door samen met de bevolking het regelement vast te 
stellen en het via de regionale regering te laten 
goedkeuren zijn de bewoners vrij om te ondernemen. 
Het project bestaat uit 20 bijeenkomsten met 
STIMULANT, bewoners van Laijanji en deskundigen 
op gebied van toerisme. Tijdens de bijeenkomsten 
worden de wensen en behoeftes vastgesteld (bijv. het 
openen van een eethuisje). Deze wensen en 
behoeftes worden omgezet in een activiteitplan en 
worden daarna in een reglement vastgelegd. Tot slot 

wordt het reglement ingediend bij de regionale 
regering voor goedkeuring zodat de bevolking de 
activiteiten ook mag uitvoeren.Sosoi ondersteunt het 
project met 1.410 euro. 
Op dit moment zijn de bijeenkomsten met de bevolking 
afgerond en schrijft men nu aan een concept 
reglement wat later in groter verband nog wordt 
besproken. Uit de besprekingen met de bevolking 
blijkt dat er behoefte is om de plaats van verschillende 
verkooppunten te bepalen zoals waar producten uit de 
landbouw en visserij mogen worden verkocht, waar 
producten uit huisnijverheid, waar de verschillende 
v i s s e r i j s c h e p e n  m o g e n  l i g g e n ,  w a a r  
recreatiegebieden, velden voor sport (volleybal en 
voetbal), parkeerplaats, en waar op paarden mag 
worden rondgereden. 

 Stimulant helpt kustbewoners van Sumba



Cursussen bij coöperatie Lestari 

Zout productie in Oost Sumba

De deelnemers van de cursus van  
Lestari

coöperatie

Karin / SOSOI bezoekt vrouwengroep 

In de afgelopen 10 jaar heeft SOSOI zowel 
landbouwprogramma's als programma's om de 
organisatie te versterken ondersteund. 
Met deze kleinschalige projecten zijn vele kleine 
successen behaald, maar bleef het opschalen van 
projecten lastig vanwege bestuurlijke kwesties. 
Het aantal leden van Lestari is sedert 2013 met 54,1 % 
gedaald. Waren er in 2013 nog 301 leden in 2015 
waren dat er 138. Leden zagen te weinig voordeel van 
de activiteiten van Lestari, met als gevolg dat de omzet 
van de coöperatie ook daalde. In 2016 heeft Lestari 
wederom een projectaanvragen ingediend ter 
ondersteuning van de coöperatie. Een evaluatie  door 
een externe deskundigen en een vijftal cursussen . 
Het bestuur werd bijgeschoold over het managen van 
een organisatie en leden leerden meer over wat het 
doel van een coöperatie is. Sosoi ondersteunde met 
500 euro. SOSOI heeft in het verleden een deel van de 
projectenfinanciering als lening verstrekt en hoopt zo 
dat het bestuur geleidelijk aan koers zet naar 
voldoende commerciële activiteiten en het werven van 
meer leden om investeringen in eigen organisatie zelf 
te kunnen bekostigen. 

Krediet programma Yayasan 
Peduli Kasih (SANDIKA)

In april 2016 is SANDIKA begonnen met een 
kredietprogramma aan voornamelijk vrouwengroepen 
en individuele vrouwen. Een aantal vrouwen zijn 
afhankelijk  van een inkomen uit zoutwinning. De 
gezinnen die leven van zoutwinning uit zeewater zijn 
de meest arme gezinnen van Sumba. In een gebied 
dicht bij zee (mangrovegebied) worden met 
kruiwagens zand meteen hoog zoutgehalte naar de 
productieplaats gebracht. Om het zout uit het zand te 
halen wordt water door het zand gespoeld. Dit water 
wordt vervolgens in grote bakken verwarmd met 
brandhout in rieten huisjes. In het verleden heeft 
SANDIKA heeft zuinige ovens beschikbaar gesteld 
waarmee men brandhout kan besparen. 
Het kredietprogramma wordt door vrouwen gebruikt 
om gezamenlijk voordelig brandhout in te kopen voor 
de hele groep. De vrouwen zijn erg blij met het krediet, 
omdat van het geleende geld geen administratiekosten 
worden ingehouden zoals gebruikelijk is bij andere 
geldschieters op Sumba en daarbij rekent SANDIKA 
stabiele rentetarieven. Het geleende bedrag plus rente 
wordt in 10 maanden terugbetaald. SOSOI heeft 2500 
euro beschikbaar gesteld. Met dit geld konden niet alle 
belangstel lenden worden geholpen.Na het 
terugbetalen van de kredieten zal er weer een 
mogelijkheid zijn voor andere vrouwen om te lenen. 
Verder heeft SANDIKA inmiddels opnieuw een 
projectaanvraag ingediend om deze groep te helpen 
met het opzetten van alternatieve inkomstenbronnen, 
het telen van groente.. Voor dit project zijn we 
momenteel opzoek naar sponsoren. 

Bezoek aan onze partners in Indonesië
In de zomer van 2016 hebben de bestuursleden Wisnu 
Wibowo en Karin Rutgers een reis door Indonesië 
gemaakt. Stichting Karunia op Flores en SANDIKA op 
Sumba werden bezocht. Op Java (Bogor) werd 
coöperatie Lestari bezocht. Een uitgebreid reisverslag 
staat op de website.



Mocht u ons willen steunen, uw steun is van harte welkom op  t.n.v. SOSOI. IBAN: NL82INGB0004263246

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.

SOSOI op het evenement Deventer Wereld Stad

Financiële stand van zaken

Namens het bestuur hartelijk dank 
voor de alle giften die Sosoi in 2016 
heeft mogen ontvangen!
In 2016 werden door de Pub quiz en 
benefietavond in Art café Samsam in 
Apeldoorn een mooi  bedrag 
opgehaald. Dank aan iedereen die 
een bijdrage aan deze sponsoracties 
heeft geleverd!

Saldo per 1 jan 2016                    € 5.095
Inkomsten particulier                      € 130 
Inkomsten sponsoracties BCA       € 2.070  
Gemeente Deventer                       € 2.733 

Uitgaven Lestari                                             € 2.215
Uitgaven stichting Karunia                             € 2.000
Uitgaven stichting SANDIKA                          € 2.531
Uitgaven stichting SOSOI                              € 1.047
Uitgaven Martani Beras Sehat                       € 150

Saldo per 1 jan 2017                     € 2.085   

Actie met PIF world

SOSOI vermeld tegenwoordig op donatieplatform Pay 
it Forward (PIF) world de projecten waar geld voor 
ingezameld wordt. Door gebruik te maken van PIF 
hoopt SOSOI een groter publiek te bereiken. Verder 
biedt PIF world een uitstekende kans om sponsoracties 
te promoten. Van de donaties komt het volledige 
bedrag ten goede aan het goede doel. Op website 

 wordt u via de groene button “direct 
doneren”” naar de website van PIF wordl geleid. Om de 
donaties te bevorderen worden sponsoracties 
uitgevoerd. Heeft u een leuk idee voor een 
sponsoractie, laat het ons weten.
Sosoi presenteerde zich op het evenement 'Deventer 
Wereldstad' op 6 November . Op dit evenement 
presenteren alle organisaties zich, die in het buitenland 
samenwerken met lokale organisaties.

www.sosoi.org

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Oost Indonesië (SOSOI) is een goede doelen organisatie opgericht in 
2003 met ANBI status. De oprichters/bestuursleden zijn werkzaam geweest in Oost Indonesië (met name 
Sumba en Flores) en willen graag hun netwerk en kennis inzetten voor ontwikkelingssamenwerking. SOSOI 
heeft als doel de leefomstandigheden van de gezinnen met lage inkomens te verbeteren. Door fondsen te 
werven in Nederland kan SOSOI kleinschalige projecten (mede)financieren van partnerorganisaties in 
Indonesië. De projecten zijn voornamelijk gericht op kennisoverdracht, gezondheidszorg en teeltoptimalisatie 
en marketing van landbouw producten. 

Oost Indonesië, behoort tot de armste regio's van Indonesië. Landbouw is het belangrijkste middel van bestaan 
en biedt werk aan meer dan de helft van de bevolking. Daarnaast zijn visserij en huisnijverheid belangrijke 
inkomstenbronnen. Ondanks de intrede van economische groei en de beschikbaarheid van moderne 
technieken leven grote delen van de bevolking op of onder de armoedegrens. 

Enkele feiten over de inwoners van Oost Indonesië (provincie NTT):

• Ongeveer 8% van de inwoners kan niet lezen en schrijven in 2013. Men gaat gemiddeld 7 jaar naar school 

en bereikt daar gemiddeld de 2e klas van het voortgezet onderwijs. 

• Babysterfte is nog steeds hoog (45 van de 1000 in 2012).

• Per inwoner wordt er maandelijks (in 2013) gemiddeld Rp. 441.576.- uitgegeven (= ongeveer 30 euro). 

Hiervan wordt ongeveer  56% besteed aan eten. 

• NTT heeft een droger klimaat dan de rest van Indonesië. Het regent voornamelijk in januari tot maart en is 

in de overige maanden (maart  december) relatief droog. Dit zorgt ervoor dat er jaarlijks voedseltekorten 

zijn, die door internationale hulpprogramma's worden opgelost. 


