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Andere organisaties

Met veel plezier en goede moed zijn we als bestuur van SOSOI 
aan het jaar 2011 begonnen. 2010 was een goed jaar voor 
SOSOI. 
We kregen met ondersteuning van de ‘Notarissen van Naam’ 
in Apeldoorn de ANBI status van de Belastingdienst. 
Daarnaast heeft SOSOI dankzij uw giften de coöperatie Lestari 
op Java ondersteund . 
De gemeente Deventer heeft hier ook weer aan bijgedragen. 
Verder hebben bestuursleden een bezoek gebracht aan de 
coöperatie en aan bevriende organisaties op Oost Sumba. 
Hieruit zijn weer nieuwe samenwerkingsplannen gekomen die 
in 2011 verder worden uitgewerkt. 
In November presenteerden we ons op de open dag voor 
‘goede doelen organisaties’ in Deventer. 
We besloten het jaar met de spinningmarathon die in 
December 2010 werd georganiseerd en dit bracht bijna 1800 
euro op. Al met al een jaar om met een goed gevoel op terug te 
kijken.

In 2010 hebben we de ANBI status bij de Belastingdienst 
aangevraagd. Hiervoor moesten de statuten van de stichting 
enigszins aangepast worden en dat werd kosteloos gedaan 
door het notariskantoor ‘Notarissen van Naam’ in Apeldoorn. 
We willen ze hiervoor nogmaals hartelijk bedanken. Dit 
betekent dat u met terugwerkende kracht al uw giften over 
2010 kunt aftrekken van de belasting.

Meer informatie over de ANBI status vind u op 
http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele
_organisaties

In het verleden hebben we samen gewerkt met 
Stimulant, een organisatie op het eiland Sumba, die 
onderzoek doet naar de diensten van de overheid en de 
tevredenheid van de afnemers van deze diensten. Sosoi 
heeft ze een aantal jaren geleden ondersteund in het 
doen van onderzoek. Door de resultaten die ze daarmee 
gehaald hebben is het Stimulant gelukt om een grotere 
donor te vinden, die hen gedurende drie jaar 
ondersteunt bij hun onderzoeksactiviteiten. Controle op 
overheidsdiensten moet niet alleen onderzocht worden, 
maar Stimulant vindt het ook nodig om de bevolking te 
helpen zelf deze controle te doen en zelf hun belangen 
te behartigen. Bij deze activiteiten kan Sosoi ze in 2011 
helpen.

ANBI status
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Discussiëren tijdens het bezoek aan coöperatie Lestari 
in Juli 2010

Winda samen met de organisatie YWKW op het strand
op Oost-Sumba



In kas per 1 jan. 2010                             € 4118,84    
Inkomsten                            € 2498,12 

Uitgaven                              € 3.473,14

                                                                 € 975,02
 

In kas per 1 jan. 2011                           € 3.142,82

Het goede doel € 837,55
Gemeente Deventer€ 1136,36 
Particulieren € 524,21

Administratie €214.14
Projecten €3259

Projecten  van SOSOI  in 2010

Financieel verslag 2010
In het jaar 2010 hebben van verschillende donoren giften 
mogen ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank. Uw 
steun is van harte welkom op gironummer  4263246 van 
SOSOI te Beilen. 

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 en Laurens Veldhuizen

                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                     

Onze samenwerking met de organisatie Elsppat op Java 

werd in 2010 voortgezet. De samenwerking betrof 

ondersteuning van de coöperatie Lestari met twee 

verschillende activiteiten. Elsppat werkt al jaren in het 

gebied rondom Bogor met al doel de bevolking, die voor 

het grootste gedeelte uit boeren bestaat, een beter 

inkomen te geven en de kinderen beter en langer 

onderwijs. Verschillende activiteiten zijn hiervoor al 

ondernomen: 

· het vormen van boeren- en boerinnengroepen, die 

gezamenlijk als doel hebben het verbeteren van de 

landbouwgronden door het toepassen van biologische 

landbouwmethodes gecombineerd met veehouderij en 

het uitbreiden van het landbouwareaal. 

· Het oprichten van een coöperatie (Lestari), met als doel 

het verbeteren van de economische positie van de 

huishoudens. Boerengroepen kunnen lid worden van 

Lestari en sparen individueel maandelijks een klein 

bedrag. Daarnaast worden leningen aan boeren en 

ondernemers gegeven met een maximum van 400.000 

Rupiah (40 euro) per persoon afhankelijk van de 

individuele inleg.Deze lening moeten ze tegen rente 

terug betalen. Op deze manier groeit het collectief 

kapitaal van Lestari en de leden en kan er al aan 200 

mensen een krediet verstrekt worden. Boeren kunnen 

ook hun groentes als maandelijkse inleg geven. Lestari 

verkoopt de groentes dan door, De prijs en dus het 

gespaarde bedrag wordt in gezamenlijk overleg 

bepaald.

· Het opleiden van kader die de groepen motiveert om te 
sparen en kader dat  trainingen geeft aan volwassenen 
en bijles aan kinderen. Steeds meer kader is opgeleid 
waardoor Elsppat zelf steeds minder werk heeft aan het 
begeleiden van de boeren.

Het opleiden van nieuwe bestuursleden voor de 
coöperatie. 

De visie van Elsppat is dat de bevolking steeds meer zelf 
het heft in handen neemt om de problemen op te lossen. 
Hierdoor is er steeds in elk project ook een bijdrage van 
de bevolking zelf. Waar extra financiële hulp nodig is 
wordt deze van buitenaf gevraagd zoals de lokale 
regering of een organisatie als Hivos of Sosoi.

Sosoi heeft Lestari geholpen met twee projecten. 1355 
euro werd overgemaakt voor de opleiding en training van 
vrouwelijk kader voor de coöperatie. De vrouwen kregen 
training om extra onderwijs te kunnen geven aan de 
kinderen (verhogen van hun creativiteit) en aan 
volwassenen (voornamelijk over het thema hoe het 
huishouden financieel gezond te houden en de 
gezondheid van het gezin te bewaken). Ook werden 
vrouwen opgeleid om als bestuurslid van de coöperatie te 
kunnen fungeren. Deze trainingen werden gedurende de 
maanden April t/m December 2010 gegeven. 

Een ander programma wat door Sosoi werd ondersteund 
is een landbouwprogramma voor de ontwikkeling van 
biologische landbouw in combinatie met geitenhouderij. 
Meer informatie over deze projecten kunt u aanvragen 
via ons email adres. Binnenkort komt er ook meer 
informatie op onze  website. 

Kinderen van Pangkalan lieten zien hoe goed ze konden zingen.
Bezoek aan Pangkalan in Juli 2010


