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Het jaar 2017 is een bijzonder jaar geweest voor Sosoi. Daarom willen wij
u op de hoogte brengen van de projecten en enkele nieuwsfeiten van
Sosoi. In deze nieuwsbrief het volgende:
1.Bezoek Wisnu Wibowo aan onze partners in Indonesië
2.Project ter verbetering van de inkomens te verhogen van boeren op Java
Is van start
3.Succes en tegenslag bij kredietenprogramma’s
4.Ontwikkeling van snacks van zeewier op Sumba
5.Sosoi aanwezig op Europalia Arts Festival Indonesiëin Deventer
6 Financieel verslag

Bezoek aan onze partners in Indonesië
Bestuurslid Wisnu Wibowo is afgelopen jaar drie
maanden in Indonesië geweest. Doel van zijn reis
was voornamelijk om voorbereidingen te treffen voor
het project ter verbetering van de inkomens van
biologische boeren in Bogor (zie punt 2).
Daarnaast heeft hij een kort bezoek gebracht aan
Sumba waar Wisnu het project van Stimulant in het
dorp Lainjanji heeft bezocht. Het dorpshoofd van
Lainjanji heeft verteld over ontwikkelingen binnen het
dorp en de wens om op de lange termijn meer
toeristen te kunnen laten overnachten in
pensions/hotels.
Dit project is echter even stilgelegd door verschil van
mening tussen het dorpshoofd en de bevolking.
Stimulant zal proberen te bemiddelen in deze
situatie.
In Blitar is een groep van 10 vrouwen,(Srikandi) die
graag wat meer wilden verdienen begonnen met de
opening van een eethuis met behulp van Sosoi in
Oktober 2017. Sosoi heeft hen ondersteund met het
opknappen van een gebouw en beginkapitaal voor
het openen van een eethuis (ongeveer 300 euro).
Coöperatie Lestari hebben we de afgelopen 10 jaar
jaarlijks ondersteund. Lestari heeft de lening die we
hen hebben gegeven ter verhoging van hun
werkkapitaal terugbetaald. Daarnaast hebben we
hen 700 euro gegeven om hun planning van 5 jaar
gezamenlijk met de leden uit te voeren. Er zijn geen
plannen om nieuwe projecten met Lestari te doen.

Eethuis Srikandi in Blitar waar vrouwen hun
inkomen vergroten

De vrouwen van Srikandi aan het werk

Project ter verbetering van de inkomens van boeren op Java is van start
In 2017 hebben we veel tijd besteed aan het
voorbereiden van dit project. We hebben met veel
mensen gepraat hier en in Indonesië en financiële
ondersteuning gezocht.
De inkomsten van de kleine boeren zijn vaak laag terwijl
voor hun producten op de markt redelijke prijzen
gevraagd worden. In de praktijk blijkt dat er vaak 5
schakels zijn voordat het product bij de consument komt.
Dit betekent dat de prijs van het product 100% kan stijgen
als elke stap een winst van 25% moet opleveren. Het is
dus vooral de tussenhandel die aan de producten
verdient. Om de boeren een eerlijke prijs voor hun
producten te geven zijn er voorbereidingen getroffen om
een marketingorganisatie op te richten met behulp van
Sosoi. Initiatiefnemers zijn Daniel Mangoting vroeger
werkzaam bij coöperatie Lestari en Wisnu Wibowo van
Sosoi. Daniel heeft eerder ervaring opgedaan bij het huis
aan huis verkoop van groenten samen met zijn vrouw.
Inmiddels heeft hij een samenwerkingsverband met
andere groenteverkopers onder begeleiding van Wisnu
Wibowo. Ook is samenwerking gezocht met een bedrijf in
Yogyakarta dat al ervaring heeft met de het zoeken van
een markt voor biologische rijst. In 2018-2019 wil men
tenminste 50 huishoudens helpen bij het op de markt
brengen van hun groenten of verwerkte producten en
daarmee het inkomen van de huidige huishoudens te
vergroten. De marketingorganisatie zal toezicht houden
op de kwaliteit van de producten en wordt de markt
verkend voor de verkoop van nieuwe verwerkte
producten.
Verder wil men het mogelijk maken voor huishoudens om
producten goedkoper in te kopen . Het gaat om
producten waar veel behoefte aan is zoals gas en suiker,
maar waar de prijs wordt bepaald door monopolisten in
de stad. Het project heeft ook aandacht voor het
betrekken van vrouwen bij het project..

Biologische groenteverkoop in Bogor

Kredietprogramma Sandika

Groentetuin op Sumba

Sandika heeft een kredietprogramma, opgezet voor vrouwengroepen en o.a, individuele vrouwen die
afhankelijk zijn van een inkomen uit zoutwinning. De gezinnen die leven van zoutwinning uit zeewater zijn
de meest arme gezinnen van Sumba. Het leek daarom goed om aan dit programma mee te werken. Na
een goede start (de lening werd verstrekt aan 29 vrouwen) werd Sosoi niet op de hoogste gehouden van de
voortgang van het kredietprogramma. Nu is het project inmiddels afgelopen. Het is niet duidelijk of de
vrouwen de lening niet konden terugbetalen of dat de organisatie het kredietprogramma niet in stand kon
houden. Kortom, het geven van een lening heeft niet altijd het verwachte resultaat opgeleverd en zal
daarom ook op Sumba niet op deze wijze een vervolg krijgen.

Snacks van zeewier op Sumba, lekker en voedzaam
Bewoners van het kustdorp Hadakamali zijn gewend
aan zeewier op hun bord. Mensen die in het
binnenland wonen op Sumba eten nauwelijks zeewier,
terwijl het voedingskundig gezien een hoge
voedingswaarde heeft. De FAO heeft een jaar geleden
de bewoners getraind om zeewier hygiënischer te
produceren. Door zeewier op een hygiënische manier
te drogen werd de kwaliteit van de zeewier beter en
kregen de vrouwen aanzienlijk meer geld voor hun
product. Om de productie en verkoop van zeewier op
Sumba te bevorderen kunnen verschillende snacks
gemaakt worden met zeewier en bijv. tarwemeel.
Daarnaast is het nodig om voor de producten
meerdere afnemers te krijgen om zo de vrouwen te
voorzien in een stabiel inkomen. Onze partner
o r g a n i s a t i e St i m u l a n t I n s t i t u u t g a a t d e
vrouwengroepen begeleiden door nieuwe
afzetmarkten te zoeken bijv. bij restaurants, winkels en
scholen. De vrouwengroepen zoeken afzetmarkten in
de omgeving van hun dorp.

Boven: vrouwen maken zeewiersnacks, onder zeewier
wat ligt te drogen

Sosoi aanwezig op Europalia Arts Festival Indonesia , in Deventer (Focus
op Indonesië)
Sosoi presenteerde zich op een avond van ‘Focus op Indonesia’ op 8 December in de Fermerie in Deventer. Na
een korte impressie van de projecten die Sosoi ondersteunt werd er een Indonesische maaltijd geserveerd. De
avond werd afgesloten met een concert door een West Sumantraans trio met traditionele bamboefluiten
(saluang dendang).
Daarnaast was Sosoi aanwezig op de ‘pasar kecil’ in
November 2017, die werd georganiseerd door het
festival ‘Focus op Indonesia’ in het verzorgingstehuis
‘Humanitas’in Deventer
Op 4 November 2018 is Sosoi weer aanwezig tijdens
het evenement ‘Deventer Wereldstad’, een bruisend
evenement met toneel, dans, muziek en een
wereldmarkt waar alle organisaties uit Deventer die
werken in het buitenland zich zullen presenteren.

Financiële stand van zaken
In het afgelopen jaar heeft Sosoi voor het project ter
verbetering van de inkomens van boeren op Java
gericht gezocht naar stichtingen die dit willen
ondersteunen. Sosoi is zeer verheugd over het
resultaat en is dankbaar voor de ruimhartige donaties
die zijn gegeven. Inmiddels zijn we begonnen met het
opzetten van een marketingorganisatie in Bogor. We
houden u op de hoogte van de resultaten via de website
en de nieuwsbrief.

Saldo per 1 jan 2017
€ 2.085
Inkomsten particulier
€ 836
Inkomsten sponsoracties BCA
€ 2.013
stichting DAK
€ 500
Fondswerving project ter verbetering
van inkomens van kleine boeren
€ 11.359
Totaal
€ 14.708
Uitgaven Stimulant (Lainjanji)
€ 1.441
Uitgaven project van kleine boeren € 1.470
Uitgaven stichting SOSOI
€ 284
Totaal
€ 3.195
Verschil
€ 11.513
Saldo per 1 jan 2018
€ 13.598

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.

