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Eind 2003 werd SOSOI opgericht met als doelstelling kleine projecten in oostelijk 
Indonesië financieel te ondersteunen. Het begon met een schoolfonds voor 
middelbare scholieren uit arme gezinnen en financiële ondersteuning voor een 
kleuteropvang/onderwijs op het platteland op Sumba. Dit waren initiatieven vanuit 
locale organisaties die op dit moment door de overheid zijn overgenomen. 
Vervolgens kwamen meer verzoeken binnen van een aantal organisaties met 
verschillende projecten die we konden (mede)financieren. 
Voorbeelden van projecten waar Sosoi in deze 10 jaar haar financiële steun aan gaf 
zijn:
- Oprichten schoolfonds voor scholieren in het voortgezet onderwijs in Waihibur, 
(Sumba).
- Peuters leren spelenderwijs in Lawonda, (Sumba)
- Consumentenrechten ten aanzien van overheidsdiensten worden belicht in 
onderzoek door Stimulant in Waingapu.
- Opstarten van een geitenproject door coöperatie Lestari (Java).
- Bouw van een keuken en aanschaf keukenmateriaal voor verkoop van snacks voor 
coöperatie Lestari (Java).
- Bouw van een multifunctioneel klaslokaal o.l.v. YSS in Lewa (Sumba)
- Teken en schrijfwedstrijden georganiseerd door radio Max FM in Waingapu 
(Sumba).
- Cursus biologische groententeelt in Waingapu.(Sumba)

Nieuwsbrief SOSOI 2014

Dit jaar weer een nieuwsbrief van Sosoi. De nieuwsbrief is naast de website 
een middel om onze donateurs op de hoogte te houden.

In de afgelopen 10 jaar zijn er projectenaanvragen binnengekomen van diverse organisaties op de eilanden 
Sumba en Java. Afhankelijk van het doel en de begroting kunnen we financiële ondersteuning geven. We 
verwachten van de projectuitvoerders goede communicatie tijdens de projectuitvoer en een eindrapportage met 
financiële verantwoording van de uitgaven. In de afgelopen jaren gaat de communicatie via mail en sms steeds 
makkelijker. Het samenstellen van een eindrapportage lijkt (nog) steeds lastig voor enkele projectuitvoerders en 
verder zijn er door wisselingen in personeel projecten anders gelopen dan verwacht. Om een beter beeld van de 
projecten te krijgen worden de projectuitvoerders door ons bezocht en is er recentelijk een schriftelijke evaluatie 
uitgevoerd. Door de hulp van Sosoi is het voor organisaties mogelijk om projecten uit te voeren die zij belangrijk 
vinden, maar waar voor moeilijk donors te vinden zijn. 

Samenwerking met organisaties 



Bezoek uit Indonesië

Pak Made (YSS) en ibu Sofia zijn in 
juni 2013 in Nederland op bezoek 
geweest. Sinds jaren worden 
projecten van YSS gesteund door de 
Nederlandse kerk (PKN). Zij hebben 
het echtpaar voor een paar weken 
uitgenodigd. Sosoi heeft YSS door de 
jaren heen ook ondersteund met de 
bouw van een gemeenschapshuis in 
een dorp. Met veel plezier denken we 
terug aan de dagen dat zij op de 
boerderij in Friesland hebben 
gelogeerd bij de broer van Winda. 

Bezoek aan Indonesië

In 2012 zijn wij, Karin en Winda, naar 
Sumba gereisd om YSS, Radio Max FM 
en Stimulant te bezoeken. Op Sumba 
hebben we mensen ontmoet die om 
een of andere manier profijt hebben van 
d e  w e r k z a a m h e d e n  v a n  d e  
projectuitvoerder. 

Pak Made van YSS liet ons efficiënt 
ingerichte percelen voor groententeelt 
en houtproductie zien.

Heinrich Dengi van Radio Max FM nodigde ons uit in hun studio in Waingapu. Naast populaire muziek staat Radio 
Max FM ook bekend om praatprogramma’s over lokale thema´s waarin luisteraars kritische vragen mogen stellen. 

Stepanus Makabombu van NGO Stimulant heeft ons voorgesteld aan een  groep van vrouwen en mannen (CRC, 
Community Resource Center). Deze groep vrouwen en mannen vormen een belangrijke schakel tussen burgers en 
lokale overheid. Op het moment dat de overheid faalt in het uitvoeren van diensten (gezondheidszorg, leverancier 
van water en elektriciteit) spelen deze vrouwen en mannen een rol in de dialoog tussen beide groepen. Om de groep 
te voorzien van een eigen inkomen heeft Sosoi hen ondersteund met startkapitaal voor inkomstenwerving zoals de 
teelt van vis, verkoop van groentes en snacks. 

Na Sumba heeft Karin samen met Wisnu Java bezocht, voor een bezoek aan coöperatie Lestari in Bogor. Deze 
coöperatie richt zich op teeltvoorlichting en verkoopondersteunende activiteiten voor boerengroepen. In de 
afgelopen jaren heeft de coöperatie geld ontvangen voor de aanschaf van geiten, verbetering van de biologische 
groententeelt en opzet van verkooppunten. Een samenvatting van de reis is te vinden op de website www.sosoi .org

Evaluatie

In 2013 waren er in eerste instantie geen aanvragen voor financiële ondersteuning van kleinschalige 
projecten. Coöperatie Lestari en Stimulant hadden beide plannen om met een grotere donor verder te gaan. 
Bij Coöperatie Lestari is dat niet gelukt en heeft men het project opgedeeld in kleinere delen waardoor Sosoi 
ook in 2013 weer de coöperatie heeft ondersteund. Stimulant werkt nu samen met Hivos aan de ontwikkeling 
van duurzame energie op Sumba.

Om meer inzicht te krijgen in waar en hoe Sosoi hulp kan bieden hebben we eind 2013 een vragenlijst 
opgestuurd aan een aantal projectuitvoerders. Van Stimulant en cooperatie Lestari hebben we uitgebreide 
antwoorden ontvangen. Deze organisaties waarderen de kleine financiële ondersteuning van Sosoi, maar 
omdat Lestari de afgelopen jaren groter is geworden is er behoefte aan grotere bedragen. Dit heeft ons aan 
het denken gezet en we hebben daarom in overleg met deze organisaties besloten dat we voortaan gerichter 
op zoek gaan naar donoren nadat een projectaanvraag binnenkomt. Afgesproken is nu dat maximaal een 
jaar, voor het project gestart wordt de aanvraag voor financiering binnen moet zijn. Op deze manier is er 
meer tijd om donoren te zoeken. 

Lopende projecten

In 2012 en 2013 werd geld besteed aan projecten van Stimulant en coöperatie Lestari. Stimulant heeft een 
landbouwdebat gehouden. Daarnaast is er geld besteed aan een cursus biologische bemesting door de 
Association of Indonesian Farmers Integrated Pest Management . 



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.

CRC heeft geld besteed aan de bouw van een visbak (4x6 m) voor het houden van zoet water vis van het soort  ‘ 
iikan lele Jumbo’ . De bak kan ook gebruikt worden voor het maken van compost. Men heeft in januari 2013 
2000 visjes gekocht en heeft hiervan een deel kunnen verkopen in April 2013. 1 kilo vis was ongeveer 5-6 
vissen. 

In 2012 heeft coöperatie Lestari geld ontvangen voor de aanschaf van materialen voor de keuken waar men 
gerechten en snacks kan maken voor verkoop. In 2013 heeft coöperatie Lestari geld ontvangen voor het 
stimuleren van de verbouw van biologische rijst, groenten en fruit door arme boeren via microkrediet. De boeren 
kunnen krediet aanvragen bij de coöperatie om producten te produceren die via de coöperatie weer worden 
verkocht..Verder wordt een educatief programma gedurende 3 maanden uitgevoerd in twee boerengroepen die 
groenten en fruit telen en een boerengroep die biologische rijst teelt.

Terima kasih! (Dank u wel)

We zijn onze donoren zeer dankbaar voor alle kleine en grote giften die we hebben mogen ontvangen. In het 
bijzonder dank aan de deelnemers van de spinningmarathon. Ook dank aan alle mensen die via internet 
gestemd hebben op een project van Fietsen scoort voor coöperatie Lestari in 2012. Helaas zijn wij niet met de 
hoogste aantal stemmen geëindigd, maar uw stem motiveert ons om verder te gaan.

Nogmaals hartelijk bedankt! We hopen ook in de toekomst op u te kunnen rekenen.

Laurens van Veldhuizen was vanaf de oprichting in 2003 bestuurslid van Sosoi. Vorig jaar heeft hij het bestuur 
verlaten. Zijn adviezen en kennis zijn zeer waardevol geweest. We willen hem hartelijk bedanken voor zijn 
inzet.

Financiële overzicht

Saldo per 1 jan 2013 € 3.022 

Inkomsten € 1.750 

Uitgaven € 3.939 

Saldo per 1 jan 2014 € 798 

Mocht ons willen steunen dan is uw steun is van harte welkom op gironummer 4263246 van SOSOI. 

Met vriendelijke groet, Karin Rutgers (voorzitter), Winda Veldman (penningmeester) en Wisnu Wibowo .
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