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Nieuwsbrief SOSOI 2021

- SOSOI is opgericht in 2003 door de huidige bestuursleden, die voorheen in Oost- Indonesië   
  (NTT) hebben gewerkt voor non-profit organisaties.
- SOSOI richt zich op de financiering en advies van projecten die voornamelijk gericht zijn op 
  voedselproductie, ondersteuning van kleine bedrijfjes en gezondheidszorg.
- SOSOI werkt samen met lokale partner organisaties in Indonesië.
- SOSOI kan projecten financieren door giften van sponsoren, andere goede doelen organisaties 
  En particuliere donateurs.

De COVID-19 pandemie heeft een zeer negatief effect op de gezondheidszorg en de sociale en 
economische situatie in Indonesië. Grote delen van het land werden afgesloten en er waren talloze 
bedrijfssluitingen, die miljoenen werknemers hun baan kostte. Vooral kwetsbare mensen zoals 
ouderen, zieken en kleine zelfstandigen zijn hard getroffen door alle maatregelen.
Verder kwam de overheid laat in actie om de besmettingen onder controle te brengen, waardoor 
Indonesië het land is waar de besmette gevallen begin 2021 heel  snel kon stijgen.
De COVID-19 maatregelen hadden ook gevolgen voor de projecten van SOSOI. Normaal 
ondersteunen we projecten die gericht zijn activiteiten t.b.v. productie of educatie. Voedselhulp is niet 
eerder een onderdeel geweest van onze projecten, toch leek het ons noodzakelijk om hier wel in te 
voorzien. Door alle reisbeperkingen is het bezoeken van projecten in Indonesië niet mogelijk. 
Verkooptrainingen op locatie, zoals in 2019, door externe deskundigen en bestuurslid Wisnu bij 
Yayasan MASSTER konden daarom nog niet doorgaan en worden uitgesteld tot later dit jaar. 

DE GEVOLGEN VAN COVID-19



Groentetuin psychiatrisch centrum Ruteng, Flores

Renceng Mose is een psychiatrisch centrum en is in 
2014  opgericht door de Broeders KARITAS van 
Yayasan Karya Bakti uit Wonosobo  (Java). Het 
centrum heeft ruimte voor 30 patiënten. In het najaar 
van 2020  waren er  20 patienten aanwezig. 
Daarnaast zijn er 585 poliklinische patiënten. De 
meesten hebben een schizofrenie of een schizo-
affectieve stoornis.Op Flores is de hulp aan 
psychiatrische patiënten nog weinig ontwikkeld. 
Mensen hebben geen kennis van psychiatrie en 
vinden het moeilijk om te gaan met het gedrag van 
patiënten.Zij worden vaak vastgeketend thuis. Het 
centrum is afhankelijk van giften en krijgt hierbij hulp 
van Yayasan Karunia, gerund door Jeanette van 
Oostrum.
SOSOI heeft op verzoek van Yayasan Karunia 
financiële steun beschikbaar gesteld voor het aanleg 
van een groentetuin bij Renceng Mose. 
Met deze tuin is het mogelijk om psychiatrische 
pati nten onder begeleiding in de tuin te laten werken, 
zoals het onderhoud en het oogsten. De groenten is 
voor eigen consumptie of kan eventueel verkocht 
worden, zodat er dan wel geld bespaard kan worden of 
wel geld verdiend kan worden. 
De groententuin (6 are ) is aangelegd met 9 plateaus,  
zes maal twee groentebedden en drie plateaus voor 
cassave. De bedden zijn afgedekt met folie tegen 
onkruidgroei en en het  houdt nieuwsgierige kippen op 
afstand.

ë

Doordat we in 2020 niet naar Indonesië konden 
reizen zijn wat activiteiten stil komen te liggen onder 
ander het ontwikkelen van lokale producten op 
Sumba. De lokale economie ligt ook stil waardoor 
verwerking en verkoop van de lokale producten ook 
niet van de grond zal komen. Het is even wachten tot 
de de hevigheid van de pandemie is afgenomen 
voordat we verder kunnen. Indien mogelijk proberen 
we de gevolgen van Corona te verzachten bij onze 
partners. Of we proberen met wat hulp mensen weer 
opnieuw  zelfstandig te maken.
Zo vroeg een groep uit Yogyakarta (de groep Seruni) 
ons hen te helpen om in de stad groenten te 
verbouwen. Doordat men zich niet mag verplaatsen 
is er gebrek aan groentes in de stad. Door nu zelf 
rondom het huis groentes te verbouwen in polybags 
(zie foto) zijn mensen voorzien van groentes en 
kunnen ze eventueel wat ze niet zelf eten, verkopen. 
Voor 30 personen heeft Sosoi deze groep geholpen 
met de aanschaf van zaad, plantenmateriaal, 
polybags, compost en sproeiers. We wensen de 
groep veel succes en plezier bij de groenteteelt.

Groentetuin in de stad

Spinazie en paksoy in polybags (middelste foto) 



In 2019 heeft SOSOI de dansschool naaimachines en overige apparaten gedoneerd om extra steun 
te geven aan het behoud van de  traditionele Javaanse dans. Door eigen naaimachines zou de 
dansschool zelf kostuums voor optredens kunnen maken en eventueel kleding voor verkoop. Helaas 
kon er in het afgelopen jaar op zeer beperkte schaal dansles gegeven worden aan jongeren en 
vervielen de geplande danstrainingen. Men is echter niet stil gaan zitten. Met geld van SOSOI heeft 
de dansschool stof ingekocht. Een aantal vrouwen hebben leren naaien en hebben mondkapjes en T 
shirts gemaakt voor de verkoop. Er zijn ook mondkapjes gemaakt voor kinderen op  Sumba.

Yayasan Karunia heeft 1900 euro ontvangen voor het bouwen van een badkamer voor weduwen, 
weduwnaars en/of minder bedeelden in Kota Komba, Flores. Yayasan Karunia heeft  in een ander 
gebied als Kota Komba inmiddels vier weduwen van een Wc-badkamer-unit voorzien. Ook in de 
kampongs van Kota Komba zijn de sanitaire voorzieningen nog minimaal. De weduwen vallen 
veelal terug op hun kinderen, die het al niet breed hebben. De bevolking bestaat grotendeels uit 
landbouwers, met producten als mais, cacao en kemiri. 
De bouw werd in de juni 2020 voltooid. 
De nieuwe WC en wasgelegenheid zal voor betere hygiëne en comfort zorgen.

Geen danslessen, maar naailessen op de dansschool in 
Blitar, Oost java

Bouw van sanitaire voorzieningen op Flores

Nieuwe badkamer / wc 

Vrouwen leren naaien in het naaiatelier waar behalve mondkapjes ook kleding wordt genaaid 

Oude badkamer/wc 



Een boer op Sumba kent vele uitdagingen. 
De bodem is van nature arm en rotsachtig. 
Daarnaast  treden er regelmatig periode van 
droogte op. Als de gewassen wel goed groeien, 
kunnen los lopend vee en plagen (sprinkhanen) de 
oogst vernietigen. Een lokale organisatie 
MASSTER wil daarom boerengroepen in  Lewa 
helpen om de voedselproductie te verhogen. Ze 
doet dit door de aanleg van een voorbeeldtuin met 
robuuste gewassen, die droogteresistent en 
oogstzeker zijn, zoals sorghum, jobstranen en 
cassave. De voorbeeldtuin is ongeveer 1 hectare 
groot en ligt in het dorp Umamanu. Daarnaast is er 
ook een deel in de tuin bestemd voor nieuwe kippen- 
en varkenshokken. Doel van de voorbeeldtuin is 
kennis te verkrijgen van robuuste gewassen en om 
te laten zien dat door de teelt van robuuste 
gewassen in combinatie met veel voorkomende 
gewassen (mais en pinda),  men meer 
zelfvoorzienend kan worden. Om de populariteit van 
robuuste gewassen te stimuleren worden deze 
verwerkt tot snacks, kroepoek, koekjes, mie of zelfs 
veevoer. MASSTER wil de teelt van robuuste 
gewassen verder stimuleren, door boerengroepen 
te begeleiden bij de teelt en het opzetten van 
meerdere verwerkingsruimtes en verkooppunten. 
Zo zal er een collectieve winkel opgezet langs de 
drukke doorgaande weg van oost Sumba naar west 
Sumba, in het dorp Preihambuli. 
Aan het kantoor van MASSTER in Waingapu is 
inmiddels een ruimte toegevoegd,waar de 
producten verwerkt en voor verkoop uitgestald 
kunnen worden. Om de verkoop en het ontwikkelen 
van producten te bevorderen ontvangen MASSTER 
en de boeren trainingen van externe deskundigen 
uit Java. Om dit project van MASSTER mogelijk te 
maken heeft SOSOI fondsen geworven. 
Het project is in 2020 van start gegaan met de bouw 
van het productiehuis. Ook zijn er gewassen 
geoogst en verwerkt in de dorpen waar Masster 
actief is. COVID-19 heeft de uitvoering van de 
activiteiten vertraagd  en ook beïnvloed. Zo werd 
het productiehuis van MASSTER ook gebruikt als 
klaslokaal, omdat er dringend behoefte was aan 
grotere klaslokalen. Naast de dreiging van COVID-
19 besmetting van deelnemers, waren er 
problemen onder het vee zoals de varkenspest, 
deze kent vaak een dodelijke afloop voor varkens. 

Yayasan MASSTER stimuleert teelt van robuuste gewassen 
op Sumba

Kort nieuws
- MASSTER is onlangs verder gegaan met de activiteiten. Het doel is om lokale landbouwproducten    
  in verschillende regio’s te verkopen en een netwerk op te zetten van punten waar de producten 
  verkocht kunnen worden
- De biologische huis-aan-huis verkoop in Bogor, een project waar Sosoi van 2018 tot en met 2020 
  was betrokken loopt nog steeds na een korte onderbreking. Daniel is onlangs zelfstandig weer 
  begonnen met de verkoop van biologische producten. 

Klaarmaken van de grond en de verbouw 
van lokale knolgewassen



Voor meer informatie bezoek de website 
www.sosoi.org. 
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. 

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 2020                               € 12.015

Inkomsten
Particuliere donateurs      €     510
Het goede doel      €     105
Gemeente Deventer      €  2.340
Fonsenwerving      €  6.150
uitgaven
Yayasan Karunia ( Flores )      € 2.900 
Dansschool/ naaiatelier ( Blitar)                      € 1.000
Yayasan Master (Sumba)      €    837 
voedselhulp Seruni groep Yogya      €    355
Kosten SOSOI ( bankkosten, website)      €    358

Totaal      € 21.120      € 5.450

Saldo 1 januari 2021      € 15.670

Financieel rapportage 

In het afgelopen jaar heeft SOSOI tweemaal financiële 
s teun geboden b i j  he t  verspre iden van 
voedselpakketten aan kwetsbare mensen. Yayasan 
Karunia (Flores) heeft van SOSOI een bedrag van 500 
euro gekregen voor het samenstellen van 20 
pakketten met o.a. voedsel en producten voor 
persoonli jke verzorging voor famil ies met 
psychiatrische psychiatrische patiënten en weduwen. 

De psychiatrische patiënten worden begeleid door 
medewerkers van het Psychiatrisch centrum Renceng 
Mose in Ruteng.
Een groep van LHBT-ers in Yogyakarta, die geen 
voedselhulp via de eigen lokale regering kon krijgen 
doordat hun identiteitsbewijs buiten Yogyakarta was 
uitgegeven, kregen via een lokale organisatie 
voedselhulp. Deze groep Seruni is al eerder genoemd 
in deze nieuwsbrief bij de productie van groenten in 
polybags in de stad.

Voedselhulp aan kwetsbare mensen

Het uitdelen van voedselpakketten, boven in Yogyakarta , 
beneden op Flores

Met hulp van Sosoi werden op Sumba mondkapjes 
uitgedeeld aan kinderen op school. Het Corona virus is in 
de oostelijke provincies veel minder aanwezig dan op 
Java. Toch is men verplicht mondkapjes te dragen, 
werden grenzen tussen districten afgesloten en zijn de 
scholen een aantal maanden dicht geweest. Nu komt 
langzaam het openbare leven weer op gang
Kinderen kregen mondkapjes uitgereikt en daarnaast 
werd voorlichting gegeven over het Corona virus door 
medewerkers van het gezondheidscentrum. Kinderen 
kregen ook extra informatie en kennis over het gevaar 
van het virus.

Voorlichting over Corona Op Sumba


