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Nieuwsbrief SOSOI 2022

SOSOI in het kort

v SOSOI is opgericht in 2003 door de huidige bestuursleden, die voorheen in Oost-    
Indonesië (NTT)  hebben gewerkt voor non-profit organisaties.

v SOSOI richt zich op de financiering van projecten m.b.t. voedselproductie 
gezondheidszorg van kwetsbare mensen en activiteiten ter verbetering van de 
economische situatie door bijv. ondersteuning  van kleine bedrijven.

v SOSOI werkt samen met diverse lokale partner organisaties in  Indonesië.
v SOSOI kan projecten financieren door giften van sponsoren, andere  goede            

doelen organisaties en particuliere donateurs.
            
Onze projecten hebben ten doel om gemeenschappen te versterken, waardoor ze minder kwetsbaar 
zijn voor tegenslagen. Arme gemeenschappen hebben vaak geen geld waarmee ze nieuwe 
ervaringen kunnen opdoen, zoals het runnen van een eigen bedrijf of nieuwe gewassen uitproberen 
waarmee ze zichzelf van meer voedsel kunnen voorzien. Waarmee Sosoi de gemeenschappen of 
delen van de gemeenschap ondersteunt is afhankelijk van wat de behoefte is, maar de nadruk ligt op 
ontwikkeling van mensen. 

SOSOI
Stichting Ontwikkeling 

Samenwerking Oost Indonesië

Wisnu Wibowo (bestuurslid SOSOI) kon vanwege de COVID-19 pandemie ruim 2 jaar niet naar 
Indonesië om projecten te bezoeken. Zodra het weer mogelijk was, heeft hij zijn tas gepakt en is op 
reis gegaan. Wisnu is gedurende oktober 2021 tot begin januari 2022 bij een aantal projecten op 
bezoek geweest om de voortgang samen met de partners te evalueren. 
Naast de programma’s in Blitar en Yogyakarta heeft hij ook het voedselproject op Sumba bezocht. In 
deze nieuwsbrief geven we een update van de projecten.

Op bezoek bij de projecten in Indonesië, het was weer mogelijk!



Stichting Masster   begeleidt  daarnaast ook een vrouw-
engroep met 11 leden. Sinds 2019 bewerken deze 
vrouwen samen een groentetuin om extra inkomen te 
krijgen. Door corona zijn de vrouwen ervan bewust 
geworden dat zelfvoorziening op het gebied van voedsel 
erg belangrijk is. Het verzoek om kippen te mogen 
aanschaffen paste goed binnen het project “Verbeteren 
van lokale voedselproductie”. Sosoi heeft hen 
ondersteund met de aanschaf van kippen waardoor ze 
extra inkomen kunnen krijgen en ervaring opdoen met 
kippenteelt. De cycloon Seroja  die in april 2021 over  de 
provincie NTT (Nusa Tenggara Timor) raasde, heeft de 
kantine  van een basisschool  in Waingapu verwoest. 
Via Stichting Masster heeft de basisschool om hulp 
gevraagd aan Sosoi om dit deel van de school te 
herbouwen. De kantine zal voorzien worden van eten 
door de  vrouwengroep . In de kantine is verder ruimte 
voor verkoop van lokale producten, die de voorkeur 
hebben boven gefabriceerde snacks. Door deze nieuwe 
initiatieven van stichting Masster wordt er gewerkt aan 
een betere toekomst van Sumba.

Nieuwe richting voor Sumbanees voedselproject

Lange tijd konden geen bijeenkomsten georganiseerd 
worden met de boeren en lag het verwerken en verkoop 
van de geoogste producten (sorghum, mais, cassave 
en bonen) stil. Naast COVID-19, speelden de cycloon 
Seroja, de sprinkhanenplaag en de Afrikaanse 
varkenspest een zeer ontwrichtende rol in de 
Sumbanese samenleving. Nu blijkt dat een surplus aan 
voedselproductie in de afgelopen jaren nauwelijks 
haalbaar was door alle tegenslagen. Hierdoor is 
stichting Masster noodgedwongen zich  meer te richten 
op andere diensten, die de samenleving verder kan 
helpen. Sosoi heeft samen met Stichting Masster het 
voedselproject daarom moeten herzien. Eerst stond 
teeltbegeleiding en verwerking van het geoogste 
product en het houden van klein vee centraal in het 
meerjarig project met diverse boerengroepen. Nu ligt de 
focus op het versterken van de gemeenschap door 
meer voorzieningen beschikbaar te stellen.
Daarom is  de produktieruimte in Waingapu 
omgebouwd naar een winkel/ontmoetingsplek, waar 
bepaalde diensten aan de gemeenschap in Waingapu 
wordt geboden. De belangrijkste diensten hier zijn:
- Verkoop van zelfgemaakte producten, zoals cake, 
koffie en gebakken snacks.
- aanbieden van belangrijke computerdiensten: wifi 
(studenten kunnen hier studeren), kopiëren, printen, 
betalen van electriciteit en water etc.
- Mogelijkheid voor eten en drinken en anderen 
ontmoeten.
- sport en spel o.a. schaken en tafeltennis voor 
ontspanning. De locatie wordt beheerd door drie 
mensen die zich Humba La Eti noemen, wat ‘Sumba in 
het hart’ betekent in de lokale taal.

Vrouwengroep vergadering

vrouwengroep bezig in de tuin 

Productie van kroepoek in het gemeenschapshuis

het nieuw gebouwde gemeenschapshuis



Een groep van  LHBT-ers in Yogyakarta (de Seruni groep) 
heeft een kleine bijdrage ontvangen voor de aanschaf 
van zaaizaad tijdens corona. De voedselvoorziening in 
Yogyakarta stagneerde omdat handelaars hun voedsel 
niet konden verkopen in de stad vanwege een reisverbod.  
Het ontwikkelen van stadstuintjes was een manier om 
antwoord te geven op de stagnatie. De planten groeien in 
de volle grond op het erf, in kratten, polybags en plastic 
potten etc. Twee van de leden zijn begonnen met een 
groentebedrijf net buiten Yogyakarta en verkopen nu 
groentes aan de stedelingen.

Meer sanitaire voorzieningen op in Kota Komba, Flores

Yayasan Karunia heeft ondersteuning ontvangen voor het bouwen van een badkamer voor weduwen, 
weduwnaars en/of minder bedeelden in Kota Komba, Flores. Sosoi heeft in Flores  2 maal eerder een 
sanitaire unit gebouwd.
Yayasan Karunia werkt aan het verbeteren van de gezondheidzorg. Hierbij is preventie, maar helaas 
ook bestrijding van lepra en malaria hard nodig. Ook is er veel aandacht voor jonge kinderen en
mensen met een lichamelijk of geestelijke beperking. Sosoi werkt al sinds 2015 met Yayasan Karunia 
samen

Van stadtuintjes naar opstarten van een eigen bedrijf

De Seruni groep heeft kortgeleden een coöperatie 
opgericht waarbij leden hulp kunnen vragen bij het 
opstarten van een eigen bedrijfje. 
Meestal ontbreekt het de leden aan  startkapitaal of 
vraagt men adviezen en dan kan een coöperatie veel 
voor hen betekenen.  
Begin 2022 heeft Sosoi een bedrag van 700 euro 
geschonken. Sosoi wil deze groep ook ondersteunen 
met  trainingen op het gebied van boekhouding en 
marketing .

Pompoenen kweken in de stad

Vergadering ter oprichting van de coöperatie    

bouw van een nieuwe  WC De badkamer



Afgelopen jaren heeft Sosoi de dansschool in 
Tawangsari ondersteund. Deze dansschool moest 
tijdens corona de deuren sluiten en de eigenares 
opende een naaiatelier om aan inkomsten te komen.
De danslessen op de dansschool in Tawangsari (Java) 
konden eind 2021 weer hervat worden.
Op de dansschool leren kinderen op traditionele wijze te 
dansen. Eventuele kosten van de dansschool worden 
vergoed uit contributie van ouders of indien niet mogelijk 
door opbrengsten van een naaiatelier, die door de 
eigenares van de dansschool is geopend met hulp van 
Sosoi.
Verleden jaar vroegen jonge (ongehuwde) vrouwen uit 
de gemeenschap hulp aan de eigenares van het 
naaiatelier bij het oprichten van een bedrijfje waarmee 
ze hun eigen geld konden verdienen. De vrouwen 
wilden zelfgemaakte cakejes en koekjes maken en 
verkopen. Tijdens het bezoek van Wisnu is er een huis 
verbouwd tot productieruimte waar de jonge vrouwen 
hun producten kunnen maken en eventueel eten en 
slapen (als de vrouwen van ver komen). Zij verkopen de 
producten 3x per week via bestellingen en via 
bestaande winkels. Op dit moment moeten ze zelfs 
bestellingen afslaan omdat ze te veel aanvragen krijgen. 
Tijd dus om uit te breiden met oproepkrachten of hun 
productie te automatiseren. Van Sosoi heeft men een 
naaimachine ontvangen waarmee vrouwen ook 
naaiopdrachten kunnen aannemen als ze daar tijd voor 
hebben. Ook heeft Wisnu eind vorig jaar een cursus 
boekhouden gegeven aan de vrouwen.

In het afgelopen jaar hebben we kennis gemaakt met Pak Milton uit Pematang Siantar, Sumatra. 
Hij is een gemotiveerd persoon die graag bijdraagt aan de verbetering van de economische 
situatie van mensen. Het afgelopen jaar heeft hij zaden aan mensen uitgedeeld en ze gemotiveerd 
om groentes in de stad te verbouwen, verder heeft hij fruitbomen laten planten in een dorp bij het 
Toba meer en zoekt hij steeds naar nieuwe projecten, die deze groei kunnen ondersteunen. Door 
hem te ondersteunen hopen we dat zijn enthousiasme uiteindelijk leidt tot een actieve 
gemeenschap, die zelfvoorzienend is en nieuwe initiatieven gaat nemen. 

Milton deelt uit!

Nieuw enthousiasme bij de dansschool

Twee jonge vrouwenwerkend aan hun cakes 

Ingepakte producten met de naam van het bedrijf

Pak Milton brengt 1000 fruitbomen naar een dorp bij het Tobameer



Voor meer informatie bezoek de website 
www.sosoi.org. 
SOSOI
Oosterstraat 52
7413 XX Deventer
 kprutgers@home.nl

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

Financieel rapportage 

Saldo per 1 jan 2021                 € 15.680
Inkomsten
particuliere donateurs €      395
gem Deventer €   2.500
fondsenwerving €   5.241
Wereldwinkel Deventer €   1.500
Schenking €   2.911
Inkomsten totaal € 12.547
Uitgaven
Yayasan Karunia (Flores)   €  1.700
Kelompok Seruni (Java)   €  1.776
Pak Milton (Sumatra)   €     636
Dansschool  Blitar (Java)   €  2.440
Masster/ Humba la eti (Sumba)   €  6.205
Kosten SOSOI (inclusief reiskosten Indonesië)   €  1.172
uitgaven totaal   € 13.929

verschil (€ 1.382)
saldo 1 januari 2022 € 14.298

Coöperatie Lestari stimuleert 
biologische teelt

In de stad Bogor (Java) kunnen mensen bewust 
voor biologisch geproduceerde rijst en groente 
kiezen. Om te garanderen dat het biologisch 
geteeld is kan de groente gecertificeerd worden 
conform Sistem sertifikasi PAMOR (Penjaminan 
Mutu Organik = Waarborg biologisch geteeld). 
Lestari heeft Sosoi gevraagd om voor 15 boeren en 
5 medewerkers van Lestari de kosten voor het 
behalen van dit certificaat te vergoeden. Door het 
certificaat worden de afzetmogelijkheden vergroot. 
Sosoi hoopt hiermee de inkomsten van boeren te 
helpen vergroten en de boeren meer actuele 
kennis te geven over hoe biologisch te telen.
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