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Graag willen wij u met deze nieuwsbrief u op de hoogte brengen van enkele 
nieuwsfeiten van SOSOI en nieuwe  activiteiten van onze partnerorganisaties. In 
2011 hebben we  een record bedrag aan aanvragen binnengekregen van vaste 
relaties in Indonesië. Ook al zijn het vaak kleinschalige projecten, door deze steun 
kunnen de organisaties hun doelgroep continue van dienst zijn. Onze 
partnerorganisaties staan dicht bij de (boeren)gemeenschap. Zij streven naar meer 
welvaart en rechtvaardigheid voor deze kwetsbare medemensen, die vaak door 
gebrek aan inkomsten en scholing een opstapje nodig hebben om hun inkomsten te 
vergroten. Wij hebben met eigen ogen gezien hoe effectief zo'n opstapje kan en zijn 
er trots op dat onze partnerorganisaties dit voor elkaar krijgen. 

Bezoek aan de partnerorganisaties
In oktober en november van 2011 bracht Laurens van Veldhuizen, bestuurslid van 
SOSOI, een bezoek aan een viertal partnerorganisaties van SOSOI. Drie daarvan 
op Sumba en 1 op Java:
·- De Stichting YSS (Yayasan Sumba Sejahtera) te Lewa, Oost Sumba
·- Radio MaxFM te Waingapu, Oost Sumba
·Stichting Stimulant Sumba te Waingapu, Oost Sumba
 - De NGO ELSPPAT en de coöperatie Lestari in Bogor, West Java
Doel van het bezoek was het contact met de organisaties te versterken en een indruk 
te krijgen van de voortgang van de activiteiten die in 2010-2011 door SOSOI 
ondersteund zijn.  De organisaties zelf bleken het bezoek ook te waarderen en 
begrepen daarna beter  hoe SOSOI werkt en wat wel/niet voor steun in aanmerking 
komt. Na het bezoek concludeerde Laurens dat het positieve beeld dat SOSOI had 
van de vier partnerorganisaties nogmaals door het bezoek werd bevestigd. Elk op 
haar eigen terrein spelen ze een relevante rol in de ontwikkeling van het land. In 
grote lijnen liggen de activiteiten welke door SOSOI gesteund worden goed op 
schema of zijn  qua planning zorgvuldig aangepast. Lees verder over het bezoek het 
reisverslag op de website. (Www.sosoi.org)

Fietsen Scoort is een campagne om het fietsen in Nederland op een actieve en uitdagende wijze te stimuleren. Met 
het sponsorgeld wat hiermee wordt ingezameld worden duurzame projecten in het Zuiden ondersteund. In 2012 
heeft het project van de coöperatie Lestari in Bogor de top 3 van de nominaties van Overijssel bereikt. Hierdoor 
maakt het project kans op 3000 euro voor het bevorderen van duurzame ondernemen van kleine boeren. Met dit 
geld kan Lestari  boeren begeleiden bij het verbouwen van gewassen, zonder het gebruik van pesticiden of 
kunstmest. Daarnaast worden de boeren geholpen met het verwerken en vermarkten van de producten. Door deze 
totaal aanpak van Lestari hebben kleine boerengezinnen meer inkomsten en een betere toekomst.
U kunt deze boerengezinnen helpen door te stemmen op dit project via .
Vraag ook uw familie, vrienden of collega's mee te stemmen want, het project met de meeste  stemmen ontvangt 
de 3000 euro. Meer informatie over de campagne en Lestari staat op de website. Alvast hartelijk dank voor uw stem.

www.fietsenscoort.nl vanaf 15  April 2012 

www .sosoi.org      

20122012

SOSOI  doet mee met ''Fietsen scoort” 



YSS maakt van klaslokaal een multifuntioneel gebouw

Al sinds eind 2004 werkt YSS in Lewa samen met de bevolking van het dorpje Lolu Panjangang bij verbeteren van de 
gezondheid van met name de jongste kinderen. Samen met de vrouwengroep uit het dorp organiseert YSS een wekelijkse 
“playgroup” voor de allerkleinste, de 0 to 6-jarigen. Elke vrijdagochtend komen die met hun moeders bij elkaar, krijgen iets 
gezonds te eten, spelen en leren spelenderwijze belangrijke zaken over gezondheid en hygiëne. Het tijdelijk gebouwtje van 
bamboe bleek vorig jaar op in storten te staan. SOSOI zegde daarom in 2011 steun toe (760 euro) om de groep in staat te stellen 
een meer permanent gebouw neer te zetten op een beteren plek zodat er niet alleen veilig gespeeld, maar ook alle materialen 
veilig opgeborgen zouden kunnen worden. Met de bouw is voortvarend begonnen maar al snel realiseerde de groep zich dat 
met een aantal wijzigingen/uitbreidingen het gebouw meer multifunctioneel zou kunnen worden en bijvoorbeeld ook als 
winkeltje zou kunnen dienen voor de verkoop van groente uit de uitgebreide groentetuinen waarvoor het dorp inmiddels bekend 
is. Het ontwerp is nu aangepast, de fundering en eerste opbouw klaar terwijl de groep doorgaat de aanvullende fondsen te 
mobiliseren  om het gebouw in uitgebreid ontwerp af te maken. 
Hierdoor is enige vertraging opgetreden. Aan het mobiliseren van aanvullende fondsen wordt momenteel hard gewerkt. Verdere 
vertraging in de bouw werd veroorzaakt door logistieke problemen met bouwmateriaal en de focus van YSS op de 
landbouwkundige projecten gedurende het plant/oogstseizoen. Zodra men de handen weer vrij heeft wordt de  bouw van dit 
multifunctionele gebouw  afgerond. YSS gaf aan in maart 2012 klaar te zijn.
.

Elsppat ondersteunt de bevolking in 12 desa's (dorpen), in het gebied ten noorden van de stad Bogor, bij activiteiten op het 
gebied van  duurzame landbouw, kleuteronderwijs, spaar en krediet en de positie van de vrouw binnen de samenleving. Een 
paar jaar geleden hebben de verschillende groepen die als resultaat van dat werk ontstaan waren de handen ineengeslagen en 
een organisatie opgericht, de coöperatie Lestari, die met haar meer dan 350 leden nu de verantwoordelijkheid voor een groot 
deel van het programma heeft overgenomen. Dit jaar ondersteunt SOSOI rechtstreeks het werk van Lestari. Om het inkomen 
van vrouwen te vergroten stimuleert  deze de productie en verkoop van snacks, kruidendranken en  kroepoek en probeert deze 
te verbeteren en uit te breiden. Een stuk van het gebouw van de coöperatie is met hulp van SOSOI verbouwd tot een keuken 
cum leslokaal die aan de hoge eisen van de gezondheidsdienst voldoet. Op 2 december werd de voltooiing van de verbouw 
feestelijk gevierd in aanwezigheid van een SOSOI bestuurder. De eerste lessen hebben er al in plaats gevonden en  de 
vrouwen worden ook begeleid om hun eigen keuken thuis te verbeteren. Als de gezondheidsdienst binnenkort alles goedkeurt 
kunnen de snacks van thuis en van het centrum op grote schaal onder de naam “Lestari” via winkels in Bogor verkocht worden. 
De producten zullen ook verkocht via het winkeltje dat op het complex van de coöperatie is gevestigd. Dat speelt nu al een 
belangrijke rol in de verkoop  van biologische groente en rijst. Twee keer in de week brengen (groepen) leden van de coöperatie 
hier hun producten naartoe waarna vrijwilligers en staf alles sorteren, verpakken en naar verkooppunten vervoeren. Nog gaat 
het slechts om net meer dan 100 boeren maar het aantal is snel groeiend. 
De bouw en de inrichting van de keuken is mogelijk gemaakt door sponsoring van de gemeente Deventer.

Elsppat leert boeren en boerinnen te leven en te sparen van eigen 
verbouwde biologische producten 

Fundamenten van het nieuwe gebouw (okt/nov 2011)



Mocht u onze donororganisaties 
willen steunen dan is uw steun is van 
harte welkom op gironummer  
4263246 van SOSOI te Beilen. 

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 en Laurens Veldhuizen.

                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                     

Stimulant stelt zich ten doel de kwaliteit van de overheidsdienstverlening van Oost Sumba te vergroten en gewone mensen aan 
te moedigen de overheid daarop aan te spreken. Daarbij doet ze samen met kleine groepen  burgers  “onderzoek” om 
informatie over bijvoorbeeld de dienstverlening (en eventuele corruptie) van de elektriciteitsmaatschappij van de overheid te 
verkrijgen, faciliteert ze campagnes om zaken aan de orde te stellen i.s.m. met de media en traint mensen in beleidszaken  en 
campagne werk. Het blijkt lastig vrouwen en jongeren bij de studie en campagneactiviteiten te betrekken. SOSOI heeft 
Stimulant daarom in 2011 gesteund bij een tweetal specifieke activiteiten om die groepen ook bij het publieke debat te 
betrekken. In november 2011 vond een “publiek debat” plaats in 3 categorieën: vrouwen, jongeren en scholieren. Acht 
vrouwengroepen, 10 jongerengroepen en een team van de middelbare school hadden zich daarvoor opgegeven. De opdracht: 
een goed verhaal te presenteren en te verdedigen over een aspect van overheidsdienstverlening met een suggestie voor 
follow-up of actie. Het perspectief: mooie prijzen en live op de radio van Radio MaxFM. Het leverde een levendig debat op, 
bijgewoond door bijna 200 mensen. Een populair onderwerp van jongeren was de beschikbaarheid, kwaliteit en kosten van het 
onderwijs. Later werd een wedstrijd essay schrijven over thema's vergelijkbaar met het debat gehouden. Stimulant, een 
organisatie die nog niet zo lang geleden begonnen is met steun van SOSOI, lijkt een belangrijke organisatie te zijn waarbij 
vrouwen en jongeren een kans te geven zich uit te spreken over zaken die hun na aan het hart liggen.

Radio MaxFM neemt een bijzondere positie in onder de partnerorganisaties van SOSOI in de zin dat het ideële doelstellingen 
combineert met een zo zakelijk mogelijk functioneren om niet afhankelijk te hoeven zijn van subsidies. Dit onafhankelijk radio 
station bestaat nu ruim 5 jaar en is ontstaan nadat oprichter directeur Heinrich Dengi  tijdens zijn studie op Java succesvolle 
lokale radio had gezien. Zijn ambitie  was om een zelf-gefinancierd  populair radio station te realiseren en tegelijk spreekbuis te 
kunnen zijn voor relevante ontwikkelingen in Oost Sumba om zo een bijdrage te leveren aan die ontwikkelingen. Het programma 
is een mix van talkshow, nieuws en populaire muziek. De talkshow onderdelen zijn zoveel mogelijk interactief via SMS en 
telefoon. 
In 2011 organiseerde Radio Max FM een schrijfwedstrijd voor middelbare scholieren gekoppeld aan een cursus 'populair 
schrijven'.  Alles werd daarbij live op de radio uitgezonden waarbij de klas met microfoons en al buiten aan het werk gezet werd.

Het idee voor de cursus ontstond vanuit het besef hoe weinig ingezonden stukken of brieven er in de regionale kranten over 
ontwikkelingen in Sumba verschijnen vanuit Sumba zelf. Het zijn vooral anderen die over Sumba schrijven. Na het bekend 
maken van de cursus, melden zich meer cursisten dan in eerste instantie mee zouden kunnen doen. Uiteindelijk hebben 20 
cursisten een cursus gevolgd. De cursus omvatte 5 sessies van elk 2 uur. Naast theoretische kennis over schrijven werd ook 
veel aandacht besteed aan oefeningen in interviewen via bezoeken aan twee organisaties: Stimulant en Alam Lestari. De 
eindresultaten waren  informatief en kwalitatief goed geschreven verhalen, bijvoorbeeld over klimaatverandering door Paulus 
(scholier van SMA Negeri in Waingapu) of over hoe belangrijk het is om te kunnen lezen door Ivan (SMA Kristen Payeti). 

Veel scholieren geïnteresseerd in schrijfwedstrijd van Max FM

Publiek debat over overheidsdiensten door stimulant

In kas per 1 jan. 2011                  € 3.143 
Inkomsten € 3.422  
Uitgaven € 5.946  
saldo (inkomsten minus uitgaven)                - € 2.524 

In kas per 1 jan. 2012                     € 619 

Financieel overzicht 2011


