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Sosoi ondersteunt kleinschalige projecten in Indonesië die een  verschil kunnen 
maken voor arme mensen. Criterium is dat mensen zelfstandiger kunnen worden en  
ze een betere toekomst  aan hun kinderen kunnen geven.Persoonlijke ontwikkeling 
is hierbij erg belangrijk. De economie in Indonesië groeit waardoor onderwijs en 
gezondheidszorg toegankelijker is geworden voor de armen de laatste jaren. Er is 
echter weinig aandacht voor hoe creativiteit ontwikkeld kan worden en hoe een 
eigen bedrijfje opgezet kan worden bij deze bevolkingsgroep.
De afgelopen tijd heeft Sosoi bijgedragen aan  de volgende projecten.
- Project ter verbetering van de inkomens van biologische boeren op Java.
- Bouw van een wc en badkamer door stichting Karunia voor ibu Dita op Flores.
- Project verbetering van inkomens voor zeewierproducenten op oost-sumba
In deze nieuwsbrief leest u over deze projecten. Verder wordt het financiële 
overzicht van 2018 gepresenteerd en een korte toelichting van de evaluatie van het 
laatste bezoek van Wisnu Wibowo en Karin Rutgers aan Indonesië vorig jaar.  

Boeren in Bogor willen een eerlijke prijs voor hun 
biologisch geteelde producten, maar doordat de 
producten via een keten van handelaren wordt 
verkocht is de prijs voor hen meestal laag. Met het 
opzetten van een bezorgservice, een zogenaamde 
delivery, in 2018 is er maar  één schakel tussen de 
klant in de stad en boer en kan de boer meer 
verdienen.  Initiatiefnemer Daniel Mangoting heeft 
gekozen voor een delivery omdat hij goede ervaring 
had met het verkopen via een netwerk van boeren en 
klanten. Klanten worden actief benaderd met de vraag 
of men een bestelling wil doen. Het is mogelijk om met 
de boer precies af te spreken wat er verbouwd wordt 
zodat ook aan de behoeftes van de klant wordt 
tegemoetgekomen. Naast de bezorgservice zijn er 
ook andere verkooppunten zoals bij waroeng Lestari 
van coöperatie Lestari en bij de internationale school 
in Bogor. 
Tegenwoordig heeft Daniel 2-3 dagen per week hulp 
van Jaya en ontvangt hij begeleiding van bestuurslid 
Wisnu Wibowo. 
Verder verleent de delivery eventueel renteloze 
krediet aan startende boeren die later met de verkoop 
wordt verrekend. Boeren kunnen voor teeltadviezen 
bij Daniel terecht. 

De delivery is tot stand gekomen via financiering van 
het project inkomensgenererende activiteiten. In het 
afgelopen half jaar waren 30 boeren betrokken bij het 
leveren van groenten.  65% van de verkoopprijs komt 
hiervan ten goede aan de boeren en 35% aan de 

Biologische groenten van boeren via bezorgservice 
Direct naar de klant in de stad

Delivery. Overige producten van de Delivery zijn 
biologische tempe van Kebun Raihan Organik Farm, 
melk van een kleine coöperatie en kroepoek gemaakt 
door Pak Encep uit Sukajadi. De omzet is nog beperkt 
maar zal naarmate de Delivery bekender wordt verder 
uitbreiden. Daniel is momenteel op zoek naar  meer 
verkooppunten. Vrouwen zijn in dit project ook 
betrokken, de verkoopster van waroeng Lestari is een 
vrouw, een belangrijke leverancier van groentes en 
fruit aan de Delivery is een vrouw : Ibu Danti.

Biologische groente verkoopBiologische groente verkoop



Na het slaan van waterputten op diverse locaties op het eiland Flores, wil 
stichting Karunia meer aandacht besteden aan hygiëne, Daarvoor 
maakte zij plannen voor het bouwen van wc's en wasgelegenheden. In 
kampong Leko Lembo en Mau Su'i ontbreken sanitaire voorzieningen 

Met de opkomst van de verwerkende industrie van 
zeewier is de vraag naar zeewier toegenomen en zijn 
de prijzen gestegen. De vrouwengroepen aan de 
oostkust van Sumba hebben een paar jaar geleden 
geleerd van de FAO om de geteelde zeewier beter 
schoon te maken en hygiënischer te verwerken. 
Hierdoor kunnen zij de geteelde zeewier  tegen goede 
prijzen verkopen aan de lokale fabriek en de productie 
breidt steeds verder uit..
Daarnaast was de behoefte onder enkele vrouwen erg 
groot om hun inkomen te verhogen door het 
produceren van snacks en deze te verkopen in de 
omgeving. Om hun vaardigheden hierin te vergroten 
werd in september 2018  een training gehouden in het 
dorp Kalala.
Cursusleider Awang heeft ze geleerd om zeewier te 
verwerken in producten zoals nori (de zwarte dunne 
laag om sushi), muffins, biscuits of mie. Zeewier heeft 
een hoge voedingswaarde en het verwerken van 
zeewier in snacks zal de gezondheid van de mensen 
op Sumba enigszins verbeteren. 

Voor Ibu Dita is de nieuwe wc + badkamer een groot geschenk

Training zeewierverwerking aan vrouwengroepen op Sumba

Na evaluatie van deze training werd besloten het roer 
om te gooien. Uit gesprekken met de vrouwen bleek 
dat de vrouwen die zeewier produceren weinig tijd 
hebben om naast werken in zee ook nog snacks te 
produceren. Laat staan ze te verkopen. Aanvankelijk 
was de bedoeling dat de snacks verkocht zouden 
worden door de uitvoerende organisatie Stimulant. 
Dit bleek echter moeilijk uitvoerbaar omdat de 
vrouwen een te hoge prijs vroegen voor hun 
producten. Die prijs was ingefluisterd door de FAO en 
bleek voor verkoop in winkels in Waingapu niet 
realistisch. Om die reden werd een nieuwe groep 
vrouwen gezocht die niet de zorg hadden voor de 
productie van zeewier in zee en al een eigen bedrijfje 
hadden waarin ze snacks verkopen. In november 
2018 werd voor hen een training/workshop gegeven 
in het maken van snacks met zeewier en er werd ook 
een realistische verkoopprijs vastgesteld voor de 
producten. Sedert die tijd verkoopt de groep in de 
omgeving hun producten.  

vaak of zijn zeer eenvoudig 
gemaakt. U kunt zich voorstellen dat 
de hygiëne, privacy en het gemak al 
snel verbeterd kan worden. Stichting 
Karunia heeft een wc-units (ter 
grootte van 2.5 x 2.5 m) ontworpen, 
met daarbuiten een terras waarop de 
was gedaan kan worden. Achter de 
unit staat de septiktank. Inmiddels 
zijn een aantal units gebouwd voor 
mensen met een laag inkomen, 
vooral weduwen zoals ibu Dita. Zij 
heeft in het verleden een lichte 
beroerte gehad en heeft daaraan 
een beperking aan over gehouden, 
maar ze redt zich verder redelijk. 
Helaas is haar man een half jaar 
geleden overleden en woont ze nu 
alleen met haar dochter. Sosoi heeft 
1170 euro bijgedragen aan haar  
was+badkamer. Voor ibu Dita was dit 
een groot geschenk, omdat ze nu 
zelfredzamer is geworden.

Vrouwen werkend aan zeewierproductenVrouwen werkend aan zeewierproducten
Awang legt uit aan de vrouwenAwang legt uit aan de vrouwen

WC annex badkamer in FloresWC annex badkamer in Flores



Giften zijn van harte welkom IBAN: NL82INGB0004263246 t.n.v. SOSOI. Elk bedrag hoe klein of groot dan ook, wordt zeer gewaardeerd. 
Sosoi werkt uitsluitend met vrijwilligers en wil elke euro zo effectief mogelijk besteden, door overhead kosten laag te houden

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.

In 2018 hebben Wisnu Wibowo en Karin Rutgers de 
Delivery in Bogor (Java) ende organisatie yayasan 
Stimulant in Waingapu (Sumba) bezocht. Bij beide 
organisaties werd gesproken over het verloop van de 
projecten. Op enkele projectonderdelen waren 
wijzigingen noodzakelijk om de vastgestelde doelen 
te bereiken. Maar alles is in goed overleg met onze 
partners gegaan en zijn er ook plannen voor de 
toekomst gemaakt. Met de Delivery is onlangs 
afgesproken dat men vanaf  februari 2019 alleen een 
vast bedrag per maand krijgt waarmee alle kosten 
gedekt moeten worden. Deze bijdrage wordt 
langzaam naar beneden bijgesteld zodat de Delivery 
ook zonder onze hulp kan blijven lopen. Hierbij wordt 
wel rekening houden met de vaardigheden van 
mensen en de tijd die ze nodig hebben om te leren.. 
De onderneming moet na 16 maanden voldoende 

Evaluatie van projecten met onze partners in Indonesië

kunnen opleveren om kostendekkend te zijn, maar 
er is eventueel uitloop mogelijk indien nodig. 

Verder zijn er voorbereidingen getroffen om jonge 
voedingstechnologen uit Java die ervaring hebben 
met het opzetten van een bedrijf, een jaar lang te 
laten samenwerken met de vrouwengroepen op 
Sumba. Het doel is de vrouwengroepen te 
ondersteunen bij de uitbreiding van de productie met 
andere producten van o.a. lokaal geteelde mais en 
cassave en het verkopen van zeewierproducten. Het 
project snijdt aan 2 kanten omdat op deze manier 
jonge mensen uit Java ervaring opdoen in een 
omgeving die hen niet bekend is waardoor ze meer 
begrip krijgen voor andere culturen als de Javaanse. 
Aan de andere kant kunnen jonge vrouwen uit 
Sumba, die niet de kans hebben gehad te studeren, 
hun vaardigheden in het opzetten van een bedrijfje 
vergroten en zelfstandiger worden. Dit zal hun status 
vergroten.

Saldo per 1 jan 2018    € 13.598
Inkomsten particulier €   350   
Fondswerving project zeewier € 5.150
Het goede Doel € 3.049
Gemeente Deventer € 2.110   
Totaal  €10.659  
Uitgaven Delivery project ter verbetering 
van inkomens van kleine boeren, Java € 3.500 
Uitgaven Wc en badkamer stichting Karunia, Flores € 1.170
Uitgaven Stimulant (zeewierproject) Sumba € 5.150   
Kosten website en bankrekening € 262   
Subsidie voor reiskosten €940 
Totaal  € 11.022  
Verschil    Minus € 363  
Saldo per 1 jan 2019   € 13.235  
Bedrag gereserveerd voor project ter 
verbetering van inkomens van kleine boeren €   8500  
Besteedbaar saldo op 1 jan 2019 € 4735

Overhead 2,4%

Het dorp Kalala in oost sumbaHet dorp Kalala in oost sumba

Jaya is verkoper van Waroeng DeliveryJaya is verkoper van Waroeng Delivery

Het dorp KalalaHet dorp Kalala
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