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Sosoi ondersteunt kleinschalige projecten in Indonesië die een groot verschil maken voor mensen.
 De projecten zijn vooral gericht op voedselproductie en gezondheidszorg, maar ook andere projecten 
die maatschappelijke relevantie hebben worden ondersteund. Door contact te leggen met 
maatschappelijke organisaties proberen we steeds ons netwerk uit te breiden. De doelgroep bestaat 
op dit moment voornamelijk uit boerengroepen, die begeleid worden door onze lokale 
partnerorganisaties en de projecten zijn voornamelijk gericht op duurzame voedselproductie en 
ontwikkeling van duurzame landbouw. Het bestuur van Sosoi bestaat uit 3 leden, die elk werkervaring 
hebben opgedaan binnen een of meerdere non profit organisaties in Indonesië.
In deze tijd waarin COVID 19 het nieuws beheerst en activiteiten wereldwijd tot stilstand komen  is er 
behoefte aan informatie. Hoe gaat het in Indonesië? Komt daar ook COVID-19 voor, zo ja in welke fase 
verkeert het? Welke impact heeft het op bevolking en wat zijn de gevolgen van COVID-19 voor onze 
partnerorganisaties? Hoewel de situatie snel kan veranderen blijkt tot dus ver dat de problemen vooral 
in de grote steden op Java  zijn. Maar ook in de afgelegen delen van Indonesië zijn er gevallen bekend 
en worden er voorzorgsmaatregelen genomen door lokale overheden om een zwart scenario te 
voorkomen. In de nieuwbrief willen we een up date geven van onze  activiteiten lopend en afgerond.
Deze nieuwsbrief bevat o.a.de volgende onderwerpen: Naaimachines voor dansschool, voedselhulp 
voor en door een LHBT groep  in Yogyakarta, bouwen van WC-en douche op Flores, einde van steun 
aan de Delivery in Bogor en ontwikkeling van lokale producten op Sumba.

Nieuwsbrief SOSOI 2020

De traditionele Javaanse dans is een belangrijk onderdeel van het sociale leven op Java. Helaas 
neemt het aantal kinderen die danslessen volgen af. Een tekort aan leerkrachten is hiervan de oorzaak 
en de lokale overheid heeft hiervoor  te weinig aandacht. In Tawangsari ( Blitar,  oost java) is een 
dansschool waar de 3 leraressen bijna voor niets les geven aan 15 jonge kinderen. Onkosten werden 
betaald door de opbrengst van een kleine winkel waar suiker en cakes worden verkocht. In 2019 heeft 
Sosoi een bedrag overhandigd waarmee 2 naaimachines werden aangeschaft. In 2020 gaat men 
geluidsboxen, versterker en microfoon aanschaffen voor de uitvoeringen.
De naaimachines worden gebruikt voor het maken van eigen kleding voor uitvoeringen. Daarnaast 
wordt ook andere kleding  gemaakt voor de verkoop, waardoor de drie leraressen ook kans hebben om 
zelf een inkomen te verwerven. 
Zij krijgen van verschillende kanten al betaalde opdrachten. Momenteel wordt bijvoorbeeld gewerkt 
aan de productie van mondkapjes. 

Naaimachines voor dansschool/naaiatelier

Dansgroep van de  school in Blitar, Oost Java Het naaien van mondkapjes



Sosoi ontving onlangs een uitzonderlijk verzoek 
voor noodhulp aan een kwetsbare groep in 
Yogyakarta. Voedselhulp wordt alleen gegeven 
door de lokale regering aan mensen die 
geregistreerd staan als inwoner van Yogyakarta. 
Een groep mensen behorende tot de LHBT 
gemeenschap heeft geen bewijs, want ze staan 
ergens anders geregistreerd als inwoner. 
Ze zijn naar de stad gekomen omdat ze in hun 
eigen woonplaats niet worden geaccepteerd. Ze 
werken vaak als plasticverzamelaar of kapper om 
aan een inkomen te komen, maar door de Corona 
crisis ligt dit stil. 
Sosoi ondersteunt een groep van 15 mensen bij 
het betalen van kamerhuur en voedselhulp voor 
een meerdere mensen in de wijk..Deze 
voedselhulp wordt verzorgd door de groep LHBT. 
Hiermee zijn 15 LHBT’s en vrouwen (allen 50+) 
v o o r z i e n  v a n  d e  m e e s t  b e l a n g r i j k e  
levensmiddelen  zoals olie, rijst en suiker. 

Voedselhulp aan LHBT 
gemeenschap in Yogyakarta 
tijdens de COVID-19 epidemie

Precies een jaar en 6 maanden geleden heeft Sosoi de bouw van een WC/badkamer op Flores 
gesteund. De uitvoering werd gedaan door Karunia een lokale organisatie in Leko Lembo, die 
meerdere oude wc's in de dorpen op Flores wil vervangen door badkamer/wc's van cement voor die 
families die dat zelf niet kunnen betalen. Omdat het corona virus zich ook verspreid via de 
uitwerpselen, is de aanwezigheid van goede sanitaire voorzieningen geen overbodige luxe en 
ondersteunen we graag Karunia opnieuw om dit project verder uit te breiden. voor het bouwen van een 
badkamer voor weduwen, weduwnaren en / of minder bedeelden in Kota Komba. In Juni/juli 2020 
wordt gestart met de bouw.

Bouw van wc/douche op Flores

Oudere mensen in Yogyakarta

Verdelen van het voedsel

Oude wc/badkamer op Flores 

Op Java zijn contacten geweest met een bedrijf, die 
plastic afval inzamelen voor hergebruik. Men is bezig 
met de ontwikkeling van machines voor plastic afval 
verwerking en willen graag hun activiteiten uit breiden. 
Een bijdrage van Sosoi is voor de huur van een land  
waar afvalverwerking kan worden uitgebreid. Dit jaar 
willen we verder kijken hoe deze plasticverwerking te 
ondersteunen.
 

Plastic verwerking in Yogyakarta 



In september-oktober 2019 heeft Wisnu Wibowo lopende projecten bezocht op Sumba en Java. 
Daarnaast waren er ook gesprekken en afspraken met nieuwe partnerorganisaties  zoals  Yayasan 
Masster op Sumba.
Met deze organisatie is een planning gemaakt voor de ontwikkeling van lokale producten i.s.m andere 
organisaties op Sumba (o.a. Stimulant waarmee we eerder hebben samengewerkt).  Sosoi heeft 
gefaciliteerd in het leveren van een professionele kracht uit Java, die mensen op Sumba kon trainen in 
het ontwikkelen van lokale producten van lokaal geteelde voedingsmiddelen. Er zijn 2 trainingen 
georganiseerd rondom Lewa, in het dorp Waerelu (15 mensen) en in Prehambuli (12 mensen). 
Daarnaast werd er nog een training gegeven aan 7 mensen in Waingapu. In Waingapu was de training 
vooral bedoeld om de verkoop- en marketing technieken te verbeteren.
In het najaar van 2019 is door de boerengroep braak liggende grond bewerkt en zijn 
landbouwgewassen als cassave, mais, pinda's, bonen en sorghum gezaaid. De bedoeling is om het 
overschot wat niet als voedsel voor eigen gebruik dient, te verwerken tot meel en daar andere 
producten van te maken zoals lokale snacks en veevoer (eventueel in samenwerking met de groepen 
die zeewier produceren). Er is een voorbeeldtuin aangelegd waar met behulp van irrigatie het hele jaar 
door kan worden gezaaid en geoogst. De irrigatie moet nog worden aangelegd en hopelijk kan dat in 
2020 nog gebeuren. Voor starten van dit project gaat een van onze bestuursleden hopelijk dit jaar nog 
naar Sumba om de machines aan te schaffen die hiervoor nodig zijn en de aftrap van het project  te 
doen.
De oogst van pinda’s is inmiddels begonnen. De oogst viel wat tegen doordat de regen wat later startte 
dan normaal. Onze partner is begonnen met het opkopen van mais, zodat er straks een voorraad is 
waarmee producten gemaakt kunnen worden en de boeren vast een inkomen hebben.
Het is de bedoeling dat de groepen die bezig zijn met zeewier ook betrokken worden bij dit project. Hun 
zeewier kan worden opgekocht om die te verwerken in veevoer en snacks kunnen worden opgekocht 
om te verkopen in Waingapu en andere steden op Sumba.
In september 2019 heeft Wisnu zaadjes meegenomen van de bunga  telang (Butterfly pea flower) naar 
Sumba. Van deze bloem kan thee gemaakt worden.
Deze bloem wordt nu als experiment geteeld op Sumba door onze partner.

Ontwikkeling lokale producten op Sumba

Training in voedselverwerking, Sumba

  Fondsenwerving In December 2019 werd in samenwerking met Stichting 
Het Goede Doel een spinningmarathon georganiseerd 
waarbij de voorzitter van Sosoi ook meefietste. 
Medewerkers van een grote overheidsorganisatie 
fietsten zo’n 7000 euro bij elkaar voor drie goede doelen. 
De spinningmarathon duurde 5 uur en de helft van de 
aanwezige fietsen werd bezet door sporters die  alle 5 
uur hebben gefietst. Alle spinners hebben daarbij hun 
collega’s om sponsoring gevraagd. Als bestuur willen we 
deze sportievelingen nog eens hartelijk bedanken, want 
met dit geld kunnen we veel nieuwe activiteiten starten. 
Ook onze andere trouwe donateurs die ons jaarlijks 
steunen willen we hartelijk danken. Zonder jullie steun is 
ons werk niet mogelijk en het geeft ons  motivatie door te 
gaan.



In 2018 is het project ter bevordering van verkoop 
van biologische groenten van start gegaan in Bogor. 
Initiatiefnemer Daniel Mangoting heeft gedurende 
het project een verkoopnetwerk (een zogenaamde 
delivery) opgezet waardoor hij een belangrijke 
schakel is tussen de producenten van biologische 
groenten en de consument. Gemiddeld  zijn er 15 
boeren die op deze wijze hun producten kunnen 
verkopen. Door de korte keten krijgen de boeren 
een hogere (eerlijke)prijs voor hun biologisch 
geteelde producten. De boeren voelen zich 
ondersteund door het feit dat ze zelf hun groente 
niet hoeven te verkopen, maar dit kunnen afzetten 
via de Delivery.
Daarnaast krijgen onze partners ervaring n het 
runnen van een eigen bedrijf en wat daar allemaal 
bij komt kijken.
De omzet doelen zijn voor 70% van de geplande 
omzet gehaald. De doelen waren niet volledig 
behaald omdat het opbouwen van een klantenkring 
meer tijd kostte dan was voorzien en bleek niet 
haalbaar voor Daniel en zijn medewerker Jaya. De 
delivery draait vanaf het voorjaar 2020 zonder 
financiële steun van Sosoi. Met de steun is een 
fundament  ge legd voor  een duurzame 
Onderneming. 

Een verkoopnetwerk van biologische groenten

Voor meer informatie bezoek de 
website www.sosoi.org. Voor vragen 
neemt u contact op via dit adres of 
mailadres.

SOSOI
Oosterstraat 52
7413 XX Deventer
 kprutgers@home.nl

Dank aan alle donateurs!
Hartelijk dank voor uw giften. 
Zonder uw hulp kunnen deze 
projecten niet bestaan! Mocht u uw gift 
speciaal voor een project hebben 
gedoneerd, dan horen wij dat graag. 
Als speciale donateur ontvangt u dan 
updates van het gesponsorde project.

Giften zijn van harte welkom 
IBAN: NL82INGB0004263246 t.n.v. 
SOSOI.

 Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Met vriendelijke groet, het bestuur, 
Karin Rutgers, Wisnu Wibowo en 
Winda Veldman

 
        Baten Lasten

Saldo per 1 jan 2019          

Particuliere donateurs      €    878
Het goede doel      € 2.577
Gemeente Deventer      € 1.640

Lasten
Dellivery Bogor      €    904
Onkosten Delivery in Bogor via BNI      € 1.100
Naaimachines Dansschool Blitar      €    450
Yayasan Master      € 2.803
Project Plastic recycling      €    200
Kosten SOSOI      €    859

Totaal      € 18.330      € 6316

Saldo 1 januari 2020      € 12.014

 € 8.662       € 13.235
Aflossing micro-kredietprogramma     
€ 4573

Baten

Financieel rapportage SOSOI 2019

Verkoop van biologische groente in Bogor


