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Sosoi heeft als doel om kleinschalige projecten in Indonesië te financieren. Deze 
kleinschalige projecten zijn gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van 
de gezinnen met lage inkomens. Voorbeelden van projecten zijn aanschaf van 
materialen voor bouwprojecten voor gemeenschappelijk gebruik (zoals klaslokaal, 
waterput en keuken) of voorlichtingsprogramma's over biologische groenteteelt. 
Verder wil Sosoi  een partner zijn die meedenkt met de lokale organisaties. 

n  de kampungs Mau Sui en Leko Lembo is geen 
waterleiding of gezamenlijke waterkraan. Voor de Iwatervoorziening is men afhankelijk van putten die 

in particulier bezit zijn. Momenteel is er ongeveer 1 put 
per 15 huishoudens. Men haalt water met 
jerrycans/emmers bij een put. Dit water wordt gebruikt 
om te koken en te wassen. Stichting Karunia heeft als 
doel gesteld om minimaal 15 putten voor 
gemeenschappelijk gebruik aan te leggen. Deze 
putten worden voorzien van een waterpomp en 
waterreservoir. De stroom en onderhoudskosten 
dienen de gebruikers gezamenlijk te betalen. Na 
realisatie van de putten zal stichting Karunia 
aandacht besteden  aan verbetering  van hygiëne/ 
sanitaire voorzieningen, kleinschalige groentetuinen 
en planten van bomen en watervoorziening voor vee. 
De kosten van 1 put zijn 2000 euro.  Sosoi heeft de 
kosten voor 1 put voor haar rekening genomen. 

Project waterputten op Flores

Krediet programma Yayasan Peduli Kasih (SANDIKA)

Yayasa Peduli Kasih (Waingapu, Sumba) is een 
organisatie die als doel heeft om maatschappelijke 
problemen aan te pakken op het gebied van 
vrouwenemancipatie, mensenrechten, onderwijs en 
milieu. In 2016 zal SANDIKA met ondersteuning van 
Sosoi een micro krediet programma uitvoeren. Geld 
kan een aantal maanden geleend worden voor allerlei 
lokale activiteiten zoals groenteverbouw, het openen of 
uitbreiden  van een winkeltje of zoutwinning waar 
mensen een klein starkapitaal voor nodig hebben.  

KVK 08120572

E-mail: sosoi@live.nl       

Handmatig graven van de waterput



Eindresultaat bouw van consultatiebureau  /  
peuterspeelzaal van Stichting Karunia

Sinds de bouw van een consultatiebureau 
/peuterspeelzaal in kampung Leko Lembo (op het 
eiland Flores in het oostelijke deel van Indonesië) 
hebben de kinderen toegang tot betere zorg en kunnen 
ze op jonge leeftijd peuteronderwijs krijgen. Sosoi heeft 
een deel van de bouw gefinancierd. Daarnaast heeft 
Sosoi het meubilair gesponsord zoals stoelen, banken, 
tafels en kasten van hout en schoolbord, dit alles 
gemaakt door lokale vakmensen.  

Voorheen was er  in Leko Lembo geen 
consultatiebureau (POSYANDU) voor Moeder en 
Kindzorg en werd het spreekuur bij iemand thuis 
gehouden. Leko Lembo is een dorp met 528 inwoners 
waarvan de helft kinderen zijn. De meeste inwoners 
leven van de veeteelt of visserij en hebben een laag 
inkomen. De wens om op een neutrale 
plaats een Moeder en kindzorg aan te bieden/te 
ontvangen was groot. Dit in combinatie met 
peuteropvang levert een intensief gebruik op van het 
gebouw en vormt hierdoor een belangrijke 
ontmoetingsplaats in de samenleving. Met de komst 
van het consultatiebureau/peuteropvang hoopt 
Stichting Karunia op een beter toezicht op de 
ontwikkeling van de peuter en het gezin. En daarnaast 
een betere aansluiting op vervolgonderwijs van 
peuters uit de lagere economische klasse. 

 

Consultatiebureau/peuteropvang gebouwd in 2015. 
het heeft  twee lokalen, een kantoor en wc ruimte.

Bankjes en stoelen voor de peuteropvang in 
gebruik

Nieuwe ontwikkeling bij Cooperatie Lestari 

In de afgelopen jaren heeft coöperatie Lestari in Bogor 
financiële ondersteuning ontvangen voor het uitvoeren 
van projecten die gericht waren op het genereren van 
meer inkomsten van de  coöperatie. Projecten zoals de 
bouw van een keuken voor de verwerking van eigen 
geteelde groente, het opzetten van verkooppunten van 
producten en de aanschaf van geiten. Daarnaast heeft 
Sosoi in Maart 2015 een donatie aan de coöperatie 
gedaan om deels de onkosten voor het houden van 
verkiezingen van nieuwe bestuursleden te houden. Met 
het nieuwe bestuur heeft Sosoi afspraken gemaakt over 
toekomstige projecten. Omdat alle activiteiten gericht 
zijn op het maken van winst zijn de coöperatie en Sosoi 
overeengekomen om de financiële ondersteuning aan 
te bieden als een lening met een lage rente. De leden 
hebben behoefte om dichtb i j   dagel i jkse 
benodigdheden zoals suiker, waspoeder en shampoo 
te kopen zodat ze geen reiskosten hoeven te betalen 
naar de stad. Lestari heeft met het geleende geld van 
Sosoi deze spullen gekocht en deze worden nu aan de 
leden verkocht op 8 verschillende plaatsen in de regio. 
Daarnaast heeft Sosoi geld geleend aan Lestari om  de 
productieafdeling van de coöperatie in omzet te laten 
groeien Dit is eind 2015 gebeurd.     

Een van de winkel van de boerengroep



In augustus 2015 heeft bestuurslid  Wisnu Wibowo 
van SOSOI een bezoek gebracht aan Lestari. Doel 
van het bezoek was om met het nieuwe bestuur 
afspraken te maken over de samenwerking tussen 
Sosoi en Lestari en te praten over toekomstplannen. 
Een van de belangrijkste activiteiten van de 
coöperatie is om biologische groenten en rijst  van 
leden te verkopen. Daarnaast wil men meer 
ontwikkeling van nieuwe producten. Een aantal jaren 
geleden heeft 1 persoon voor de coöperatie al een 
cursus gedaan hoe producten als kroepoek van 
spinazie, bananenchips, gekonfijte nootmuskaat etc. 
te maken.  Nu wil men graag een cursus volgen met
certificatie waarbij de producten van Lestari officieel 
als biologisch kunnen worden gekenmerkt. 
Daarnaast wil men op meerdere leden zouden deze 
cursus Voedselveiligheid en Hygiëne willen volgen en 
met het verkregen certificaat (van het departement 
van  gezondhe id )  op  meerdere  p lekken  
verkooppunten te openen.
Wisnu heeft een tweedaagse workshop gehouden 
over verpakkings- en verkooptechnieken van  
producten, Doel is om producten van de coöperatie 
beter te verpakken zodat de producten en de 
coöperatie meer bekendheid krijgen. Deze 
workshop werd bijgewoond door enthousiaste leden 
van de staf van de coöperatie.

In 2016 staan er bezoeken gepland aan o.a. stichting 
Karunia op Flores en SANDIKA op Sumba door Karin 
Rutgers. Reizen worden  niet betaald uit de giften van 
donateurs.

Saldo per 1 jan 2015                                           € 5.737
Inkomsten particulier            € 477  
Inkomsten sponsoracties 
Stichting Het Goede Doel     € 2.453  
Gemeente Deventer             € 1.640  

 
Totaal                                                    € 4.570
Uitgaven Lestari                    € 3.363  
Uitgaven stichting Karunia    € 2.158  
Uitgaven stichting                  € 568  

Totaal                                                     € 6.089 
Verschil                                                                € 1.519

Saldo per 1 jan 2016  -----------------------------      € 4.218

Financiële stand van zaken

In 2015 hebben we gulle giften mogen 
ontvangen waarvoor we zeer dankbaar zijn!  Ook 
zijn er diverse sponsoracties geweest. Hartelijk 
d a n k  a a n  a l l e  d e e l n e m e r s  v a n  d e  
spinningmarathondeelnemers voor jullie 
bijdrage. Een gedetailleerd finincieel overzicht 
staat op de site www.sosoi.org.

Na een succesvolle avond in 2014 werd ook 
wederom in 2015 een benefietavond gehouden 
in Art café Samsam in Apeldoorn. Een live band 
zorgde voor een sfeervolle avond en met wat 
geluk kon er iets gewonnen worden bij de 
verloting. Dank aan iedereen die de 
benefietavond mogelijk heeft gemaakt! 

Bezoek aan onze partners in Indonesië

Mocht ons willen steunen dan is uw steun is van harte welkom op  van 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.

Workshop verpakkingstechnieken

Bespreking met bestruur van Lestari


