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Verslag van het werkbezoek/ project plattelandsontwikkeling 
in Lumbu Manggit , Waijelu, Oost Sumba, Indonesië

En
Werkbezoek in Yogyakarta bij LHBTI groep Seruni.

Wat heeft SOSOI gedaan om deze gemeenschap te helpen om hen te laten samen werken aan 
verbetering van hun levensomstandigheden?

SOSOI verbleef 3 weken in dit dorp
Na observatie van de gemeenschap blijkt dat er geen gemeenschappelijke ruimte was, van waaruit 
gezamenlijk iets ondernomen kan worden. Ook ontbreekt het aan sport-en spelmogelijkheden voor de 
kinderen en de jeugd. Er is geen mogelijkheid voor ontspanning en ruimte om de culturele identiteit 
verder te ontwikkelen (dansen en muziek maken).
In overeenstemming met eerdere gesprekken met onze contactpersoon, denken we dat de gemeenschap 
ook hier een plek nodig heeft om plezier te hebben, zich te ontspannen na de COVID-pandemie en de 
Seroja-tyfoon en om gezamenlijk te spreken over oplossingen voor de problemen die ze tegen komen.

Er zijn er verschillende activiteiten ondernomen door SOSOI:
- bouw van het gemeenschapshuis en kantine, aanleg van een voetbalveld, aanleg van een badmintonveld
- aanschaf gongen en andere muziekinstrumenten voor stimulering van traditionele dansen
- installeren tafeltennisruimte
- bouw van een speeltuin
- aanleg waterpomp
- installeren modem voor WIFI



Bouwen van het gemeenschapshuis

Het oorspronkelijke plan van SOSOI was om een nieuw gemeenschapshuis te bouwen. Echter omdat er al 
een huis staat dat niet wordt gebruikt, zijn we overgegaan om het huis te repareren en te verbouwen.
Voor de stevigheid is het nieuwe gedeelte gemaakt van staal.

Hoe belangrijk het  is het om een gebouw te hebben,  dat kan worden gebruikt voor gemeenschappelijke 
activiteiten en het dorpsbestuur blijkt wel uit de reacties van de dorpsbewoners, tijdens en na de bouw. 
Het hele dorp hielp mee om het gemeenschapshuis te bouwem en nadat het klaar was werd het feestelijk 
geopend door het hele dorp. Een reactie van een dorpsbewoner:

“Muziek spelen en dansen zit in onze zielen. Bedankt dat je onze ziel weer tot leven hebt gewekt”

reparatie van het dak

Het gemeenschapshuis wordt binnen gebruikt als danszaal/dansschool en buiten op het terras voor 
tafeltennis. Naast het gemeenschapshuis is er ruimte voor een coffeeshop en een plek om lokale 
producten te verkopen.

Daarnaast is er ook wifi waardoor internet is ontsloten voor de dorpsbewoners.
We verwachten, dat de kosten voor het internet abonnement kunnen worden betaald met de winst uit de 
verkoop van koffie en andere producten.

De jongeren bouwen mee

Uitgaven voor ontwikkeling van kunst en cultuur is niet opgenomen in het ingediende voorstel. Nadat we 
verschillende leraren hebben geïnterviewd, zeiden ze dat er ooit traditioneel kunstonderwijs op scholen 
was, maar nu niet meer.
Daarom hebben we geprobeerd de belangstelling van het dorp voor kunst en cultuur te achterhalen.
Het blijkt dat veel mensen geïnteresseerd zijn in dansen, van oud tot jong, vrouwen en mannen.
In Waingapu is een gong (sumbaness gamelan) gekocht en nog wat traditionele muziekinstrumenten 
waarmee de bevolking hun dansavonden kunnen organiseren. In het gemeenschapshuis wordt les gegeven 
in traditionele dansen. 

Ontwikkeling van traditionele cultuur



Training in het verwerken van lokale producten (chips van cassave)

Deze activiteit werd spontaan georganiseerd met als doel vrouwen in staat te stellen productieve activiteiten 
uit te voeren en rolmodellen te zijn in hun gezin en omgeving.
Daarnaast om de vaardigheden van vrouwen verder te ontwikkelen, zodat ze samen of zelfstandig kunnen 
werken om het leven van zichzelf en hun gezin te verbeteren.

Achterliggend doel van de training is om planten te verbouwn waar later chips van worden gemaakt, zoals: 
cassave, taro en andere knollen. Deze chips kunnen in het gemeenschapshuis worden verkocht.

Sport faciliteiten

Sport is een activiteit die interessant is voor kinderen, maar ook volwassenen houden ervan om mee te 
doen of er naar te kijken.. Elk jaar zijn er voetbal- en tafeltenniswedstrijden op wijkniveau, waardoor de 
interesse voor sport zeer groot is. Vooral van de jeugd.

Om deze reden bouwde Sosoi voorzieningen om te sporten, o.a.:
Voetbalveld, badmintonveld, tafeltennistafel en schaakborden.



Speeltuin voor kinderen

Het zou oneerlijk zijn als we alleen voorzieningen voor volwassenen zouden ontwikkelen. Daarom hebben 
we een speeltuin voor kinderen gemaakt.
SOSOI heeft gediscussieerd met moeders welke voorzieningen hier eenvoudig gemaakt zouden kunnen 
worden met lage kosten. Uiteindelijk werd er gekozen voor een schommel en een wiptoestel.
Spelen is goed voor de lichamelijke ontwikkeling van een kind: ontwikkelen van balans en spierkracht, 
samenwerken met andere kinderen, sociale interactie

Aanschaffen van een waterpomp

Er zijn al toiletten en putten rond de projectlocatie, maar er is nog geen waterpomp om het water naar 
boven te pompen.
Daarom heeft SOSOI een waterpomp gekocht en aangelegd.
Naast kook- en toiletbehoeften is de waterpomp ook handig voor het vochtig houden van planten rondom 
het gemeenschapshuis. 



Bezoek aan activiteiten in Yogyakarta

Sosoi ondersteunt inmiddels bijna 2 jaar de groep Seruni in Yogyakarta. Seruni is een organisatie die het 

leven van LHGBTI personen wil verbeteren. De meeste van hen zijn transgender. Tijdens de 

Covidpandemie ondersteunde Sosoi seruni met voedselhulp en de opzet van stadslandbouw zodat de 

leden konden voorzien in hun eigen voedsel.

Deze keer vergezelde Sosoi, Ruben van de organisatie Wilde Ganzen om de activiteiten van Seruni te 

bekijken. In een gemeenschapshuis van de organisatie Kebaya (de parapluorganisatie waar Seruni 

onder valt)  ontmoetten we leden van de Kebaya en studenten van de universiteit van Salatiga. Ze hadden 

een bijeenkomst gepland zodat de studenten het leven van LHBTI konden leren kennen en tevens de 

problemen die ze tegenkomen in hun leven en in de organisatie.

Daarna gingen we naar de groep Seruni om hun vergadering van de Credit Union, die gesponsord wordt 

door Sosoi bij te wonen. De Credit Union is een gezamenlijk fonds van de groep waaruit mensen geld 

kunnen lenen voor het opzetten van productieve activiteiten. Het geleende geld moet met rente worden 

terugbetaald, maar dat geld blijft binnen de groep. De groep houdt zelf de administratie bij. Andere 

activiteiten die werden bekeken zijn o.a. de aanleg van een moestuin voor verkoop van groentes en het 

vervaardigen van batik.

Credit Union

Samen werd gediscussieerd over de ontwikkeling van de Credit Union en de problemen die de groep 

tegenkomt. De leden zijn erg positief over de Credit Union. Problemen die genoemd werden zijn o.a. hoe 

om te gaan met leden die door ziekte niet terug kunnen betalen, het vinden van een secretaris voor de 

groep en het feit dat het fonds nog niet genoeg geld bevat om iedereen geld te kunnen lenen. Niemand van 

de leden durfde het aan om de rol van secretaris op zich te nemen, vanwege gebrek aan ervaring. Een 

nieuw lid gaf echter aan deze rol wel op zich te willen nemen. Voor zieke leden wordt het terugbetalen van 

geld uitgesteld tot ze weer beter zijn. 



Batik 

Een van de activiteiten waar de leden van Seruni erg enthousiast over zijn, is het vervaardigen van 

batik kleden. De leden hebben talent voor artistieke ontwerpen en men overweegt een studio te openen 

voor het vervaardigen van batik.

Verbouw van biologische groentes

Sosoi steunde tijdens de COVID pandemie Seruni met de start van biologische stadslandbouw. In de stad 

kwam de voorziening van groentes in gevaar omdat handel van buiten niet meer mogelijk was. 

Door zelf groentes te verbouwen werd dit opgelost. Er werd begonnen met het zaaien van groentes in 

polybags. Twee personen van de groep werden enthousiast voor verbouw van groentes en de verkoop 

ervan en gaan nu op een gehuurd land hun bedrijf voortzetten.  
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