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Sinds de oprichting in 2003, kunnen enkele organisaties op 
vaste steun van Sosoi rekenen. Dit is mogelijk omdat deze 
organisaties goed communiceren en natuurlijke door de 
donaties van trouwe donoren. De projecthouders geven ons 
regelmatig informatie over de vorderingen tijdens de 
projectperiode en na afloop ontvangen we een overzicht van 
resultaten en een goede financiële verantwoording. In 2009 
hebben de organisaties YWKW, ELSPPAT en Radio Max FM 
opnieuw een bijdrage ontvangen voor diverse activiteiten die 
we in deze nieuwsbrief graag willen toelichten. 

Momenteel werkt Sosoi aan de aanvraagprocedure voor de 
ANBI status bij de belastingsdienst. De ANBI status maakt het 
mogelijk voor de donateurs om giften aan Sosoi af te trekken 
van het belastbaar inkomen. Via Sosoi.org wordt u hierover op 
de hoogte gehouden. Over de voordelen van de ANBI status 
kunt u informatie vinden op www.anbi.nl. Het notariskantoor 
Notarissen van Naam uit Apeldoorn helpt ons belangeloos bij 
de statutenverandering, die nodig is voor deze aanvraag.

Het is helaas niet mogelijk om elke financiële hulpvraag te 
honoreren, omdat Sosoi zich met name richt op kleinschalige 
projecten met laag budget die eventueel bij de grotere 
organisaties geen ingang kunnen krijgen en waarvan toch een 
groot gedeelte van de lokale bevolking  profiteert. Indien 
goede projecten niet door ons kunnen worden gefinancieerd 
proberen wij een bemiddelende rol te spelen en kunnen daar 
waar mogelijk een gedeeltelijke bijdrage leveren. Kleinschalig 
kan inhouden dat het project toch veel geld kost

Radio Max FM in Waingapu heeft in 2009 wederom een 
teken- en kleurwedstrijd georganiseerd voor kinderen van 
de basisschool. Ondanks de grote belangstelling voor 
deelname konden maar 100 kinderen zich aanmelden. De 
teken- en kleurwedstrijd werd medegefinancieerd door de 
Nederlandse wereldomroep en diverse Indonesische 
overheidsinstanties, zoals Dinas Kehutanan Sumba Timur 
(Departement van bosbouw in Waingapu). Elke deelnemer 
werd voor zijn of haar tekening beloond met een cadeautje 
en kreeg daarnaast 10 mahonieboompjes mee naar huis. 
Sosoi heeft 200 euro bijgedragen aan deze wedstrijd. Dit 
bedrag is besteed aan het kopen van kleurpotloden en 
tekenpapier. De tekenwedstrijd werd live op Radio Max FM 
uitgezonden. Ook door het bezoek 
van een hoge bestuurder, Bupati 
Sumba Timur (de regionale leider), 
was er volop aandacht voor het 
evenement.  Deze dag zullen de 
kinderen niet snel vergeten.

Veel belangstelling voor de teken- 
wedstrijd 

Yayasan Wahana Kommunikasi Wanita organiseert met de 
vrouwen, in het plattelands dorp Praimadeta op Sumba, 
onderwijs voor kleuters binnen het programma PAUD 
(Pendidikan Anak Usia Dini). De reden voor dit project is dat 
kinderen te ver van de dichtstbijzijnde  kleuterschool afwonen 
om daar naartoe te kunnen. Dit project ontving voor het tweede 
jaar een bedrag van 600 euro voor de onkosten van het 
lesprogramma voor een periode van 6 maanden. De jonge 
kinderen leren  spelenderwijs en worden op deze wijze 
voorbereid voor de basisschool. De ouders van de kinderen 
worden betrokken bij dit programma om de noodzaak van 
onderwijs en stimulatie van de kinderen te benadrukken.

Kleuters naar school in Praimadeta

De winnaar van de  tekenwedstrijd



In kas per 1 jan. 2009                            € 2.066    
Inkomsten                            € 5.096 
Uitgaven                              € 3.044 
                                                               € 2.052 

In kas per 1 jan. 2010                            € 4.118 

In voorgaande jaren heeft Stimulant in Waingapu, Sumba,  financiële steun ontvangen voor diverse activiteiten rondom 
consumentenzaken (kontrol kebijakan publik). De dienstverlening van water- en energiebedrijven en het ziekenhuis werd 
onder de loep genomen. Ook werd gekeken naar de dienstverlening rondom het verkrijgen van een identiteitsbewijs en 
geboortebewijs. Voor dit soort dienstverlening geldt vaak dat er maar één aanbieder is  namelijk de overheid. Door middel 
van interviews met diverse partijen heeft Stimulant inzicht gekregen in de kwaliteit van de dienstverlening . Door de 
bevindingen van dit onderzoek bekend te maken bij de dienstverleners, lokale bestuurders en via radio en kranten, dringt 
Stimulant aan om meer openheid en minder corruptie binnen de dienstverlenende organisaties. In de afgelopen jaar heeft 
Stimulant haar activiteiten op dit gebied kunnen uitbreiden, met financiële hulp van een Australische donor.

ELSPPAT is een organisatie in Bogor, Java,  die voorlichting geeft aan 
kleine boeren in de regio Cijeruk. De boeren leren het bedrijfsrendement te 
verhogen door het gebruik van  duurzame landbouwtechnieken. De boeren 
gebruiken de landbouwgronden zeer intensief waarbij in de afgelopen 
decennia een toenemende afhankelijkheid is ontstaan van dure chemische 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De aankoop van deze middelen 
kunnen de productie verhogen maar door onzekere marktprijzen en grillige 
weersomstandigheden is de teelt van gewassen vaak niet rendabel. 
ELSPPAT stimuleert daarom boeren om te kiezen voor duurzame 
landbouwmethoden en zorgt daarnaast dat men ondersteuning krijgt bij de 
verkoop van de producten. 

In juli 2009 heeft ELSPPAT een project opgestart waarin 40 boerinnen 
deelnemen. Zij zijn  lid van de vrouwengroep KPM (Kelompok Perempuan 
Mandiri) of de Coöperatie KSU (koperasi Serba Usaha). Het project duurt 
een jaar en  richt zich op kleinschalige landbouw waarin veeteelt en 
plantaardige productie plaats vindt. De boeren volgen een training over het 
voeren van een gemengd bedrijf. Tijdens de training leert men over het  
bouwen van een stal voor geiten en schapen, aanplant van 
voedergewassen, het gebruik van stalmest of compost en de teelt van 
voedselgewassen. Bodemvruchtbaarheid en onafhankelijkheid van 
chemische middelen staan centraal. Daarnaast is er ondersteuning van de 
verkoop van de organische producten. Veel activiteiten worden uitgevoerd 
in groepsverband. Zo wordt het mogelijk dat er door aanwas van jongvee, 
ook  boeren zonder vee, in het bezit kunnen komen over een geit of een 
schaap.  
Beoogde resultaten van het project: het verhogen van de productie van 
gewassen en veehouderij, door een efficiënte afstemming tussen beide 
sectoren. 
SOSOI heeft met hulp van uw donaties dit project afgelopen jaar kunnen 
steunen. Ook de gemeente Deventer heeft een bijdrage geleverd aan het 
ondersteunen van dit project.

Landbouwproject van ELSPPAT in de regio Cijeruk  

Financieel verslag 2009
In het jaar 2009 hebben van verschillende donoren giften 
mogen ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank. Uw steun 
is van harte welkom op gironummer  4263246 van SOSOI 
te Beilen. 

Let op: de woonplaats van het rekeningnummer is 
gewijzigd

Up date van Stimulant

Bezoek ook eens de vernieuwde website van Sosoi (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 en Laurens Veldhuizen

                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                     

Dankzij een sponsoractie vlak voor Kerst 2009 heeft 
SOSOI van medewerkers van het automatiserings-
gedeelte van  de belastingdienst extra inkomsten 
gekregen. Deze bijdrage gaat naarhet landbouwproject 
van Elsppat.


