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Het is inmiddels een cliché geworden dat het jaar 2020 voor veel mensen en organisaties vooral in het 
teken heeft gestaan van de wereldwijde coronacrisis. Ook op Stichting La Galigo heeft de pandemie een 
grote impact gehad. Het was zowel voor het team in Nederland als het team in Indonesië veel minder 
vanzelfsprekend, of zelfs grotendeels onmogelijk, om af te reizen naar de kebun, de tuin in Zuid-Sulawesi 
waar het Organisch Cacao Project La Galigo zich voornamelijk afspeelt. De crisis heeft ervoor gezorgd dat 
we moesten schakelen en kijken wat er wel mogelijk was. Gelukkig zijn we daar ondanks deze omstan-
digheden goed in geslaagd. Zowel in Indonesië en in Nederland zet de organisatie zich vol enthousiasme 
en passie in voor de ontwikkeling van de modeltuin en het educatiecentrum. Dit doen wij niet alleen. Wij 
werken in beide landen samen met inspirerende organisaties en personen.

Als bestuur willen we onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers, voor hun betrokkenheid en voor hun in-
zet in de verschillende activiteiten van La Galigo. Zonder de vrijwilligers zijn er geen activiteiten en zou de 
stichting niet functioneren zoals die nu doet.

De bereikte resultaten van 2020 zouden niet mogelijk zijn zonder de bijdragen van onder andere Amir 
Abu, Masnah Masud, Yusri Majiluddin, Tony Suryo Kusomo en Rudy van der Aar. Zij hebben stichting La 
Galigo ondersteund op het gebied van kennis en inzet, en we zijn erg dankbaar voor hun bijdragen. Ook 
willen we Onno Leusink bedanken, onze stagiair die nog vóór de grote golven van de coronacrisis naar 
Indonesië is gevlogen en daarmee de stichting heeft ondersteund. In Nederland hebben we twee stagiairs 
gehad, Soumia Agoula en Samuel Borrius, die voor de stichting een marketingplan hebben opgezet. Bij 
deze willen we hen van harte bedanken.

In Nederland zijn er verschillende acties opgezet waarvoor diverse organisaties zich hebben ingezet. Met 
name team IVTAR en Belindomag hebben vol enthousiasme en gedrevenheid meegeholpen aan de actie 
voor de slachtoffers van de overstroming in Masamba. Verder hebben we inkomsten kunnen genereren 
door diverse bonbonacties, waar vele vrijwilligers achter de schermen hebben gewerkt aan het inpakken, 
stickeren en op de fiets bezorgen (én proeven!) van doosjes vol heerlijke smaakcombinaties. Daarnaast 
willen we al onze vrijwilligers in Nederland van harte bedanken voor alle andere grote en kleine acties die 
de stichting dankzij hen, en ondanks de crisis, heeft kunnen organiseren: van Green Screen event tot het 
evenement met NowSchool. Naast het organiseren van acties, dragen vrijwilligers op allerlei zichtbare en 
minder zichtbare manieren bij. Denk bijvoorbeeld alleen al aan social media of het redigeren of vertalen 
van teksten. Als stichting zijn we ontzettend dankbaar voor al deze bijdragen!

Naast de coronacrisis werd Sulawesi helaas ook nog getroffen door een heel 
andere ramp: het district Masamba, vlakbij de projectlocatie van Orga-
nisch Cacao Project La Galigo, is overvallen door aardverschuivingen 
en hevige overstromingen. Bij deze ramp zijn dodelijke slachtoffers 
gevallen en velen zijn ontheemd. In samenwerking met andere 
partijen heeft Team La Galigo een actie opgezet om acute nood-
hulp te kunnen bieden. Dankzij de gulle giften die hiervoor zijn 
gegeven, hebben we de impact van deze vreselijke gebeurtenis 
kunnen verlichten. We zijn dan ook dankbaar dat we hier als 
stichting een bijdrage aan hebben kunnen leveren.

Voor- en dankwoord



Het jaar 2020 heeft de stichting vele donaties ontvangen van verschillende organisaties en individuele per-
sonen. Al met al is het jaar heel anders verlopen dan verwacht, maar we zijn dankbaar dat de continuïteit 
van het Organisch Cacao Project La Galigo bewaard is gebleven en er zelfs allerlei nieuwe ontwikkelingen 
zijn ontstaan. In dit jaarverslag gaan we in op alle belangrijke gebeurtenissen en acties. We kijken ook 
alvast vooruit naar 2021. Hoewel de pandemie helaas nog voortduurt en niets zeker is, zijn er ook in 2021 
mooie nieuwe ontwikkelingen in het Organisch Cacao Project La Galigo. In dit jaarverslag geven we hier-
van een overzicht en een vooruitblik.
Het bestuur van Stichting La Galigo dankt iedereen die ons steunt en het vertrouwen geeft om ons werk 
goed te kunnen verrichten.

Namens het bestuur van Stichting La Galigo,

Fatima Spalburg Tom Hendriks
Voorzitter	 Secretaris-penningmeester
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1. Bereikte resultaten in Indonesië 

 

1.1. Inleiding 

Begin 2020 begint met de voortzetting van project La Galigo om de reeds aangelegde organische 
cacao modeltuin verder te herontwikkelen naar agroforestry modeltuin. Met de beheerders van de 
modeltuin, projectmedewerker Rudy, vrijwilliger Saga en stagiair Onno werden grote stappen 
gemaakt. Ook werd de eerste training aan een lokale groep boeren gegeven. Tijdens de projectreis 
begin maart is voorzitter Fatima samen met Rudy op bezoek geweest bij verschillende personen en 
organisaties om verdere relaties op te bouwen met het oog op samenwerkingen in de toekomst. 
Wanneer Rudy en Fatima zijn teruggekeerd in Nederland is er onverwachte wending in de plannen 
door de wereldwijde uitbraak van Covid-19. Dit heeft tot gevolg gehad dat het project een periode 
van 6 maanden heeft stilgestaan. In deze periode vindt de overstroming in Masamba plaats. Een 
ramp die het land van ongeveer 1000 cacaoboeren heeft doen overstromen. In Nederland heeft de 
stichting een hulpactie geïnitieerd die in Indonesië is uitgevoerd door Masnah Masud van de lokale 
stichting Indonesia Unggul en een team van boerencoöperatie Masagena. Door de samenwerking en 
de vele gesprekken met ibu Masnah is er een mooie samenwerking tot stand gekomen die project La 
Galigo verder heeft gedragen. Een jongerenteam is geformeerd die opgeleid wordt tot permacultuur- 
en agroforestry trainer en gaandeweg wordt de ‘La Galigo Farm’ met agroforestry modeltuin en 
permacultuur educatiecentrum verder ontwikkeld.  

 

1.2. Werken naar zelfvoorziening 

Een aspect wat de stichting met project La Galigo wil laten zien is de mogelijkheid om (deels) 
zelfvoorzienend te worden. Dit maakt dat een boerderij niet of slechts deels afhankelijk is van 
externe input. Door (meerjarige) gewassen te planten, zelf compost te maken, zelf planten en 
groenten te kweken, water te oogsten, vee te houden e.d. kun je naar een dergelijk systeem 
toewerken. Dit principe is terug te vinden in de permacultuur. In verschillende zones op een 
permacultuur boerderij zijn er plekken aangelegd die nodig zijn om een (deels) zelfvoorzienend 
systeem te creëren.  

Zo is er bij project La Galigo geïnvesteerd in een composthuis, een waterput en met heel weinig 
middelen een eigen kwekerij op te zetten. Omdat water oogsten met een regenwateropvangsysteem 
in periodes van extreme droogtes niet voldoende is, hebben we in overleg met de beheerders van de 
modeltuin gekozen voor de aanleg van een waterput. De bouw van een composthuis en de aanleg 
van een waterput zijn in 2019 begonnen en in januari 2020 voortgezet en afgerond. Ook is er een 
kleine kwekerij opgezet met als doel groenten en andere gewassen te kweken die nuttig zijn voor 
eigen gebruik, verkoop en het vergroten van diversiteit op de modeltuin. 
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Kerngegevens 

Doel 

● Het maken van biologische compost in eigen composthuis. 
● De aanleg van de waterput afronden om het gebrek aan water op te lossen in periodes van droogte.  
● Het opzetten van een kwekerij zodat er stekjes voor groenten en diverse gewassen kunnen worden 

opgekweekt. Deze kunnen worden geplant in de modeltuin zodat de diversiteit wordt vergroot en de 
stekjes kunnen ook worden verkocht zodat er inkomsten worden gegenereerd.  

 

Activiteiten 

● Werkzaamheden zoals de bouw van een muur en dak om het composthuis gebruiksklaar te maken. 
● Het afronden van de aanleg van de waterput. 
● De aanleg van een kleine kwekerij en het opkweken van diverse stekjes van gewassen. 

 

Resultaat 

● Een composthuis dat gebruikt kan worden voor het maken van compost voor het educatiecentrum en 
voor de lokale gemeenschap. Dit biedt zowel voordelen voor de grond als voor de portemonnee. 

● Stimuleren van zelfstandigheid van de boeren en werken naar zelfvoorzienendheid 
● Lokale boeren kunnen elkaar helpen om compost te maken en kennis te delen. 
● Een waterput waarmee in droge periodes grondwater opgepompt kan worden. 
● Een kwekerij met stekjes van verschillende gewassen die geplant kunnen worden in de modeltuin.  
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1.3. Voortzetting ontwikkeling modeltuin 

Tijdens het maken van de begroting van 2020 was het initiële plan om de ontwikkeling van de 
modeltuin voort te zetten. Zo is dan ook in de eerste maanden van 2020 de aandacht naartoe 
gegaan. Stichting La Galigo heeft halverwege februari agroforestry trainer Tony Suryo Kusumo 
ingehuurd. Onder leiding van hem zijn er een aantal verbeteringen in het ontwerp van de modeltuin 
aangebracht. Door in een deel van de tuin een helder aanplant systeem van bodembedekkers, 
schaduwgewassen, fruit- en mulchbomen naast de bestaande cacaobomen te planten, is er een goed 
voorbeeld dat door de gehele tuin gekopieerd kan worden. Pak Tony heeft ook het gebruik van 
PROMI (een biologische activator die het proces van compostering versnelt, groei bevorderd en 
opbrengsten verhoogt) geïntroduceerd. Zo was het mogelijk om de eerste lading compost te 
produceren.   

 

Kerngegevens 

Doel 

● Het ontwerp van een deel van de agroforestry modeltuin verbeteren en tevens implementeren zodat er 
een helder aanplantsysteem is als voorbeeld voor de beheerders van de modeltuin. 

● Het maken van organische compost 
 

Activiteiten 

● In samenwerking met de beheerders van de modeltuin, projectmedewerker Rudy en 
agroforestrytrainer pak Tony is er in een deel van de tuin een helder aanplantsysteem opgezet en 
aangeplant wat als voorbeeld zal dienen om de rest van de tuin in te richten.  

● De aanschaf en aanplant van gewassen in enkele voorbeeldrijen. 
● De eerste compost is geproduceerd. 

 

Resultaat 

● Er is een voorbeeld van een helder aanplantsysteem opgezet en aangeplant in een deel van de 
modeltuin wat als voorbeeld zal dienen om de rest van de tuin in te richten.  

● Er is een grotere diversiteit aan gewasssen. 
● Er is eigen compost beschikbaar voor gebruik in eigen modeltuin.  
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1.4. Agroforestry training pak Tony 

Een belangrijk deel van project La Galigo is het trainen van boeren om de overstap te maken van het 
conventionele verbouwen van cacao in een monocultuur systeem naar het verbouwen van cacao in 
een agroforestry systeem. De belangrijkste doelgroep zijn daarbij cacaoboeren. Met de komst van 
agroforestry trainer Tony Suryo Kusumo, kon de eerste training agroforestry worden gegeven aan 
een groep van lokale boeren.  

Doender-wijs gaf pak Tony tijdens zijn workshops les over agroforestry en de overstap naar organisch 
verbouwen.  Door zijn enthousiasme en passie kreeg hij de aandacht van de lokale boeren en 
ontstonden er interessante uitwisselingen tijdens de cursus.  

 

Kerngegevens 

Doel 

● Basiskennis agroforestry verschaffen aan de lokale boeren 
● Boeren holistische biologische teeltmethoden uit lokale wijsheden laten (her)ontdekken 

 

Activiteiten 

● Workshop over agroforestry 
● Praktijklessen door te doen: 

- snoeien 
- juiste plek creëren voor plant/boom en planten 
- compost maken 

Resultaat 

● Het bevorderen van kennis over agroforestry 
● De boeren hebben praktische handvatten gekregen door de praktijklessen. 
● Het leggen van verbinding tussen de lokale gemeenschap en stichting La Galigo 

 

 

Over pak Tony 
Op het eiland Flores heeft Tony Suryo Kusumo een aantal projecten bij lokale gemeenschappen 
opgezet rondom agroforestry. In zijn functie als cacao veld coördinator bij Rikolto Indonesië heeft hij 
veel training gegeven aan boeren. Sinds januari 2020 werkt hij als onafhankelijk adviseur en traint hij 
boeren in holistische teeltmethoden zonder pesticiden toe te passen. Hij gebruikt agroforestry-kennis 
en de lokale wijsheid uit Flores genaamd ‘Ongen’ ofwel een verbouwmethode waarbij verschillende 
gewassen met elkaar worden gecombineerd. 
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1.5. Stagiair Onno 

In februari 2020 vertrekt Onno Leusink, student tropisch bosbouw aan de van Hall Larenstein naar 
Indonesië om zijn stage bij project La Galigo te doen. Het voornemen was om onderzoek te doen bij 
verschillende agroforestry projecten in Indonesië. Hij zou een paar weken meelopen om te kijken 
hoe het er bij project La Galigo aan toe gaat. Het plan was dat hij daarna onderzoek zou gaan doen bij 
verschillende agroforestry projecten. Deze waardevolle informatie wilden we gebruiken voor de 
verdere implementatie van agroforestry in project La Galigo. Na een drie weken bij project La Galigo 
en enkele dagen in Makassar om gastlessen te volgen over ziekten aan de cacao, aan de universiteit 
Muslim breekt wereldwijd de coronacrisis uit. Onno besloot in Indonesië te blijven en kon tot het 
eind van zijn stage bij permacultuur instituut Bumi Langit in Jogjakarta verblijven. 

Onno heeft een alternatieve literatuurstudie gedaan en een manual geschreven voor stichting La 
Galigo. Deze manual kunt u op onze website terugvinden. Op eigen initiatief heeft hij naast zijn 
literatuurstudie het idee geopperd om een enquête te doen onder cacaoboeren met als doel 
informatie te verzamelen over de huidige situatie van Indonesische cacaoboeren. Deze informatie 
kan gebruikt worden om een succesvol educatieprogramma op te stellen. In totaal hebben 13 boeren 
in de omgeving van Jogjakarta de vragenlijst ingevuld. Vervolgens zijn door onze lokale mensen op 
Zuid-Sulawesi ook nog 29 boeren geïnterviewd. Op onze website kunt u artikelen vinden over de 
enquêtes in Sulawesi en Yogjakarta. In de gegevens hieronder kunt u de bevindingen van de enquête 
teruglezen.  
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Kerngegevens 

Doel 

● Informatie verzamelen over de huidige staat van Indonesische cacaoboeren om naar aanleiding 
hiervan een succesvol educatieprogramma op te stellen. 

 

Activiteiten 

● Het invullen van een vragenlijst die bestaat uit 50 vragen met voornamelijk open vragen  

 

Resultaat 

● Er zijn in totaal 42 vragenlijsten ingevuld op drie verschillende plekken namelijk: regio Jogjakarta, regio 
Luwu Timur en regio Luwu Utara op Sulawesi 

● De informatie die hieruit naar voren kwam is: 
- Boeren zijn relatief oud qua leeftijd, veel boeren boven de 40 en soms ook boven de 50 of 60 jaar.  
- Veel boeren zijn boer omdat hun ouders ook boer waren. Er zijn ook mensen die boer worden omdat 
ze in hun eigen behoefte willen voorzien, omdat het een hobby is en omdat ze gelukkig willen leven. 
Soms zijn mensen boer omdat ze een lage opleiding genieten en niets anders kunnen.  
- De boeren in alle regio’s hebben last van ziekten en plagen. 
- Boeren uit Gunung Kidul, Jogjakarta zijn over het algemeen goed georganiseerd. Ze gebruiken 
nagenoeg geen chemische pesticiden  en fermenteren/drogen hun bonen. Daarnaast is er een 
afzetmarkt zodat ze hun cacao tegen een goede prijs kunnen verkopen. Ze hebben naast cacao ook 
andere gewassen op hun plantage die ze verkopen wat voor meer inkomsten zorgt. Ze oogsten het 
gehele jaar cacao. Op de vraag of er behoefte is aan training over landbouwtechnieken zoals 
agroforestry antwoord de meeste boeren dat dit nodig is. Op de vraag: ‘Voldoet het geld dat u verdient 
aan uw dagelijkse behoeften?’ is het antwoord door het merendeel van de gevraagde boeren, ja. 
- Boeren in Luwu Timur zijn minder goed georganiseerd. Ze kunnen niet rondkomen met de opbrengst 
van de plantages. Ze gebruiken vaak pesticiden of kunstmest. Een paar boeren waaronder Amir Abu, 
de beheerder van de modeltuin in Lauwo gebruiken alleen biologische compost. Er is minder diversiteit 
op de plantages met uitzondering van de modeltuin in Lauwo. Over het algemeen wordt er slechts 
enkele maanden per jaar geoogst. De boeren verkopen geen gefermenteerde bonen omdat er geen 
afzetmarkt is. De bonen worden alleen gedroogd. Op de vraag of er behoefte is aan training over 
landbouwtechnieken zoals agroforestry antwoorden bijna alle boeren dat dit nodig is. Op de vraag: 
‘Voldoet het geld dat u verdient aan uw dagelijkse behoeften?’ is het antwoord door alle gevraagde 
boeren, nee.  
- De ondervraagde boeren in Luwu Utara gebruiken bijna allemaal chemische pesticiden. De boeren 
zijn iets beter georganiseerd dan de boeren in Luwu Timur. Er is weinig diversiteit aan gewassen maar 
de meeste boeren oogsten het hele jaar door. De cacaobonen worden niet gefermenteerd omdat er 
geen afzetmarkt is. De meeste boeren laten de cacaobonen alleen drogen. De boeren in Luwu Utara 
antwoorden positief op de vraag of er training over landbouwtechnieken zoals agroforestry nodig is. 
Op de vraag: ‘Voldoet het geld dat u verdient aan uw dagelijkse behoeften?’ is het antwoord door alle 
gevraagde boeren, ja.  
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1.6. Projectreis 2020 

Eind februari 2020 vertrok voorzitter Fatima naar Indonesië. Diverse gesprekken over samenwerking 
met lokale partijen hebben tijdens deze reis plaatsgevonden zoals met de landbouwdienst, de lokale 
agrarische school en met Masnah Masud van de lokale stichting Yayasan Indonesia Unggul. 
Projectmedewerker Rudy en voorzitter Fatima komen net voor de lockdown in maart 2020 aan in 
Nederland. De planning was dat Rudy na een paar maanden terug zou keren om de ontwikkeling van 
de modeltuin en lokale samenwerkingen voort te zetten. Dit kon helaas niet doorgaan. Maar door de 
waardevolle gesprekken die zijn gevoerd met ibu Masnah is er inmiddels een sterke relatie 
opgebouwd die ervoor heeft gezorgd dat er tijdens de corona periode toch verder gewerkt kon 
worden aan project La Galigo.  

 

Kerngegevens 

Doel 

● Het opzetten van samenwerkingsverbanden. 

 

Activiteiten 

● Kennismaken 
● Informeren over project La Galigo 
● Bespreken hoe we kunnen samenwerken 

 

Resultaat 

● Er is tijdens de bezoeken contacten gelegd en aangesterkt tussen Stichting La Galigo en verschillende 
lokale partijen zoals de lokale middelbare agrarische school, de landbouwdienst, het nieuwe 
dorpshoofd, de boeren vrouwengroep, lokale boeren en met Masnah Masud van de lokale stichting 
Yayasan Indonesia Unggul. 

● Er is een informele afspraak tot samenwerking tussen de partijen gemaakt. 
● Er is een samenwerking tussen Stichting La Galigo en de lokale stichting Yayasan Indonesia Unggul 

ontstaan. 
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1.7. Verspreiding noodhulp Masamba 

Op woensdag 15 juli kregen wij het vreselijke nieuws dat onze buren in Masamba, op Sulawesi in 
Indonesië, overvallen zijn door aardverschuivingen en hevige overstromingen. De ramp heeft een 
aantal doden geëist en velen ontheemd. De infrastructuur was vernietigd en de akkers van vele 
cacaoboeren waren overstroomd. Team La Galigo heeft samen met andere partijen met een 
indonesische achtergrond in Nederland een hulpactie opgezet. Er is een bedrag van maar liefst € 
5845,00 verzameld. Meer over de actie kunt u lezen in paragraaf 2.4 op pagina 19. 

Voor de verspreiding van de noodhulp heeft de stichting de samenwerking gezocht met twee partijen 
namelijk ibu Masnah van de lokale stichting Yayasan Indonesia Unggul en Ayu Antariksa van de 
boerencoöperatie Masagena. Van meer dan 1000 cacaoboeren die aangesloten zijn bij Masagena is 
het land onbruikbaar geworden. De focus van deze actie was om iedereen maar in het bijzonder 
cacaoboeren te helpen om weer een nieuwe start te maken.  

 

Kerngegevens 

Doel 

● Het verstrekken van noodhulp aan de slachtoffers van de overstroming 

Activiteiten 

● In kaart brengen waar de meest slachtoffers zijn en wat er nodig is om ze te helpen. 
● De aankoop van verschillende hulpgoederen zoals voeding, watertanks en waterboren kleding, 

schoenen en lakens, keukengerei en gasstellen, transport en aankoop land door hulporganisatie PRI 
om woningen op te bouwen voor de slachtoffers. 

Resultaat met de hulpactie 

● Omdat er schaarste aan water is zijn er 2 grote boren om waterputten te slaan gekocht die in 
verschillende vluchtelingenkampen gebruikt kunnen worden. 

● Er zijn gasstellen om te koken, pannen, keukengerei, bestek gekocht. Deze kunnen door meerdere 
gezinnen gebruikt worden in een vluchtelingen opvangkamp. 

● Er is kleding en schoenen gekocht voor de vluchtelingen. 
● Er zijn lakens gekocht om in te slapen. 
● Voor een nieuw op te richten dorp speciaal voor slachtoffers die alles kwijt zijn is er 1000 m2 land 

aangekocht om woningen op te bouwen.  

N.B. In hoofdstuk 3. kunt u het complete overzicht van de uitgaven terugvinden.  
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1.8. Covid-19 crisis en nieuw lokaal team La Galigo Indonesia 

Als gevolg van de covid-19 crisis was de stichting genoodzaakt om een andere strategie te bedenken 
zodat project La Galigo voortgezet kon worden. Projectleider Rudy zou volgens planning samen met 
stagiair Onno op locatie de modeltuin verder ontwikkelen maar vanwege de lockdown was dit geen 
optie meer. Vanaf maart 2020 t/m juli 2020 was er geen mogelijkheid om lokaal verder te werken. De 
beheerder van de boerderij heeft via aanwijzingen het perceel onderhouden. In augustus 2020 nadat 
er lokaal corona versoepelingen werden doorgevoerd is hij geholpen door lokale projectmedewerker 
Yusri.  

Stichting La Galigo had inmiddels goede ervaringen opgedaan in de samenwerking met consultant 
Masnah Masud van lokale Stichting Indonesia Unggul betreffende de noodhulpactie voor Masamba. 
Dit heeft ertoe geleid om ook samen te werken aan de voortzetting van project La Galigo. Een nieuw 
lokaal,  jong en enthousiast team is geformeerd die meedoen aan een praktijk leer- en werktraject 
tot eind 2021. In de periode oktober t/m december hebben ze tien weken, 2 dagen per week theorie- 
en praktijklessen gehad over permacultuur en agroforestry. Daarnaast hebben ze praktische 
werkzaamheden verricht om de ontwikkeling van de modeltuin te waarborgen.  De stichting werkt 
ernaar toe dat het team wordt opgeleid tot trainer zodat ze boeren, studenten en andere 
geïnteresseerden  kunnen gaan trainen bij het educatiecentrum ‘La Galigo Farm’ en mensen 
begeleiden om de overstap te maken naar agroforestry.   

 

Kerngegevens 

Doel 

● Het voortzetten van project La Galigo 
● Kennis over agroforestry overbrengen op boeren, studenten etc. om de ontwikkeling van de modeltuin 

te waarborgen 

 

Activiteiten 

● Onderhoud van het perceel door beheerder La Galigo Farm en lokale projectmedewerker Yusri.  
● Gesprekken voeren met ibu Masnah met lokale stichting ‘Yayasan Indonesia Unggul’ 
● Formeren van een nieuw lokaal,  jong en enthousiast team is geformeerd die meedoen aan een praktijk 

leer- en werktraject tot eind 2021 zodat ze worden opgeleid tot trainer bij La Galigo Farm  

Resultaat 

● De vertrouwensband met lokale stichting is versterkt 
● Een nieuw lokaal team wordt opgeleid tot trainer binnen project La Galigo en de ontwikkeling van de 

modeltuin kan worden voortgezet. 
● De kennis en het toepassen van biologische verbouwen, agroforestry en permacultuur neemt toe.  
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2. Fondsenwerving en promotie in Nederland 

 

2.1. Acties en evenementen 

Het jaar 2020 was door de corona crises een jaar vol uitdagingen. Op het gebied van fondsenwerving 
en promotie was de stichting hierdoor enorm beperkt. Toch is het een aantal keer zonder fysiek 
samen te komen gelukt om verschillende acties en evenementen te organiseren. Hieronder vindt u 
een overzicht en een indruk van de diverse manieren waarmee team La Galigo en 
samenwerkingspartners zich hebben ingezet.  

2.2. Chocoa Festival 2020 

Stichting La Galigo was op 22 en 23 februari 2020 wederom aanwezig op het Chocoa Festival in de 
Beurs van Berlage te Amsterdam! Vol trots heeft de stichting de vorderingen van het project in 
Indonesië gepresenteerd. Het team vertelde ook over de noodzaak om de aarde te vergroenen, over 
agroforestry en de verschillende gewassen in de modeltuin. Van de eerste batch cacaobonen uit 
Indonesië heeft vrijwilliger Valentina chocolade gemaakt die deels is verwerkt in bonbons by Marit. 
Deze heerlijke chocolade en bonbons, maar ook brownies en cacao thee, waren te koop op de stand. 
Daarnaast was er ook dit jaar weer de mogelijkheid om een cacaoboom te adopteren. 
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Kerngegevens 

Doel 

Met haar aanwezigheid op het festival had de stichting verschillende doelen: 

● Indonesië en haar cacao vertegenwoordigen. 
● Het creëren van bewustwording van de situatie van de cacao industrie in Indonesië. 
● Het creëren van bewustwording over de huidige staat van het milieu wereldwijd en wat project La 

Galigo bijdraagt om ontbossing en klimaatverandering tegen te gaan. 
● Bekendheid vergroten door te vertellen over project La Galigo en de doelstellingen onder nieuw 

publiek. 
● Het inzamelen van financiën ten behoeve van project La Galigo. 
● Het uitbreiden van het netwerk. 

Activiteiten 

● Vertellen over de misstanden in de cacao industrie en over de huidige staat van het milieu wereldwijd. 
● Informeren over de stichting en waarom het organisch cacao project La Galigo. 
● Verkoop van chocolade en bonbons van cacao uit Sulawesi. Verkoop van brownies van duurzame 

chocolade en cacao thee. 
● De mogelijkheid tot de adoptie van een cacaoboom. 
● Het informeren over het arbeidsrovende proces van cacao verbouwen, oogsten, fermenteren en drogen 

en het geven van demo’s over hoe chocolade wordt gemaakt met daarbij informatie over de bulk 
cacao industrie, gericht op Sulawesi. 

● Het werven van nieuwe vrijwilligers en het leggen van contacten met diverse organisaties en personen 
die een link hebben met de cacao industrie. 
 

Resultaat 

● Adoptie van 28 cacaobomen € 420,00 
● Opbrengst verkoop bonbons, chocolade, brownies, cacao thee € 426,00 
● Project La Galigo onder de aandacht gebracht bij de bezoekers. 
● Het netwerk van de stichting is vergroot door het leggen van nieuwe contacten. 
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2.3. Bonbon acties 

Doordat het zowel in Nederland als in Indonesië op slot ging en social distancing de norm werd, was 
het niet mogelijk om evenementen te organiseren. Om toch zichtbaar te blijven en om aan financiën 
te komen voor de voortgang van het project bedacht team La Galigo een bonbon actie die geheel 
coronaproof kon worden uitgevoerd. Met de 'Ik denk aan je' Bonbon-actie was dit mogelijk. Op 25 
april werd een actie gelanceerd waarmee er bonbons besteld konden worden, inclusief bezorgen op 
de fiets in het weekend van 9 en 10 mei zodat er geen CO2-uitstoot is. De actie viel samen met 
moederdag en door de lockdown was dit een heel goed moment om bonbons te sturen aan moeder 
of oma. Er waren 128 doosjes bonbons verkocht. De actie was een succes en er was vraag naar meer. 
Direct erna lanceerde La Galigo een tweede bonbon actie met als thema Eid-ul-Fitr, het feest aan het 
einde van de Ramadan. Ook hiervan werd er weer een record aantal doosjes verkocht; namelijk 196 
stuks.  

Een derde actie, ‘Oost West Thuis Best’ bonbon actie werd georganiseerd in december en deze actie 
was goed voor 153 doosjes en een opbrengst van € 697,-. 

 

Kerngegevens 

Doel 

● Zichtbaar blijven tijdens de lockdown 

● Financiën vergaren voor de voortgang van project La Galigo 

Activiteiten 

● De inkoop, het verpakken en het bezorgen van bestelde bonbons  

Resultaat 

● Verkoop van respectievelijk 128 doosjes (‘Ik denk aan je’ actie) en 196 doosjes (Eid-ul-Fitr actie) 
bonbons met een totale opbrengst van  € 1556,- 

● Verkoop van 153 doosjes bonbons met een opbrengst van  € 697,- 
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2.4. Doneeractie en Fundraise auction overstroming Masamba 

Naar aanleiding van de verschrikkelijke overstroming in Masamba (zie paragraaf 1.7) heeft Team La 
Galigo besloten een hulpactie op te zetten en samenwerking te zoeken met andere partijen met een 
Indonesische achtergrond. Door in eigen achterban van de verschillende organisaties, via social 
media en via de website van La Galigo, een inzamelingsactie te houden is er €3459,- ingezameld. 
Daarnaast heeft Ivtar het initiatief genomen om een online veiling te organiseren. Deze heeft een 
bedrag van €1866,- opgebracht. Meer over de samenwerkingspartners Ivtar, Belindomag, PPME Al-
Ikhlas Amsterdam en stichting Indahnya Sedekah Nederland is te lezen in Bijlage .  

 

Kerngegevens 

Doel 

● Aandacht wekken en donaties inzamelen voor de slachtoffers van de overstroming in Masamba 
 

Activiteiten 

● Besprekingen met samenwerkingspartners over de opzet van de actie en online veiling.  
● Het starten van een online actie waarbij mensen kunnen doneren middels een betaallink. 
● Via social media aankondigen en updates plaatsen over de actie en online veiling. 
● Online veiling opzetten en hosten door Ivtar. 

 

Resultaat 

● Door de actie is er veel aandacht voor de ramp. 
● Er is maar liefst €3459,- ingezameld.  
● De online veiling heeft €1866,- opgebracht. 
● De samenwerking tussen de verschillende partners heeft gezorgd voor een sterkere band tussen de 

partijen.  
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2.5. Cursus agroforestry bij Boeren in het Bos 

Vanwege de lockdown konden projectmedewerker Rudy en stagiair Onno de modeltuin i.s.m. de 
beheerders niet verder ontwikkelen. In samenwerking met consultant Masnah Masud van lokale 
Stichting Indonesia Unggul is besloten om project La Galigo voort te zetten met een nieuw, jong en 
enthousiast team. Vanuit Nederland werd een online leer- en werkplan gemaakt door Rudy en 
voorzitter Fatima. Zij besloten een cursus agroforestry bij Boeren in het Bos te volgen voor inspiratie 
en kennis om lessen voor het jeugdteam voor te bereiden.  

Tijdens de lessen passeerden verschillende onderwerpen de revue: Permacultuur basisprincipes, 
grondwerk en water oogsten, permacultuur groenteteelt, bOERbossen (variant van een voedselbos 
met vee erin!), natuurlijk kippen houden en agroforestry. De lessen gaven het inzicht om 
permacultuur in project La Galigo te verwerken. Een manier waarop een boerderij nog meer werkt 
naar voedselzekerheid en zelfvoorziening.  

 

Kerngegevens 

Doel 

● Inspiratie en kennis opdoen om lessen te maken voor het nieuwe jeugdteam van project La Galigo in 
Indonesië 

 

Activiteiten 

● Het doen van een cursus agroforestry bij Boeren in het Bos.  
 

Resultaat 

● Inzicht om permacultuur in project La Galigo te verwerken zodat de focus van het project naast 
kwalitatief betere cacao oogsten en grotere diversiteit nog meer gaat naar voedselzekerheid en 
zelfvoorziening van landbouwers.   
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2.6. SDG Action Day 

Op vrijdag 25 september was de SDG action day 2020. Dit jaarlijkse drukbezochte evenement werd 
dit keer online georganiseerd. Naast een plenair gedeelte met experts uit de groene en sociale 
wereld, werden er meer dan 35 workshops georganiseerd.  

Naar aanleiding van een artikel in het magazine One World, is La Galigo's voorzitter Fatima als 
ervaringsdeskundige uitgenodigd door SDG Nederland om mee te doen aan de workshop Speeddate 
met Goalgetters - van woorden naar actie! (OneWorld). Deze workshop werd geleid door Mena Leila 
Kilani en Maarten Hupkes. De workshop had voornamelijk als doel concrete initiatieven uit de 
samenleving zichtbaar te maken, want de doelen (Sustainable Development Goals) zijn van ons 
allemaal en iedereen kan een bijdrage leveren! 

Tijdens deze sessie heeft Fatima in het kort verteld wat ze doet, waarom ze het doet en hoe ze dat 
doet. Daarna werden de deelnemers van de workshop gevraagd mee te denken over de landelijke 
impact. In groepjes in break-out rooms stond de volgende vraag centraal: ‘Wat is er nodig om met dit 
initiatief een nationale impact te maken?’ Aan het eind van de break-out sessie deelt Fatima de 
verschillende tips die ze van de deelnemers heeft gekregen. 

 

Kerngegevens 

Doel 

● Antwoord op de vraag ‘Wat is er nodig om met dit initiatief nationale impact te maken?’ 
 

Activiteiten 

● Voorzitter Fatima: wat ze doet, waarom ze het doet en hoe ze dat doet 
● In break-out rooms krijgt ze adviezen en vragen van deelnemers van de speeddate 

 

Resultaat 

● Fatima heeft verschillende tips van de deelnemers gekregen, zoals: 
- het verder inzetten op connecties om lokale banden sterker te maken door gebruik te maken van 
videobellen, zoom, etc. (Zeker in tijden van Covid-19); 
- brainstormen met ouderen/lokale boeren om helder te krijgen wat voor hun belangrijk is en daarop 
inspelen; 
- zoeken naar mensen met intrinsieke motivatie binnen de gemeenschap om kennis over te brengen en 
kijken of er andere belangen zijn zoals politieke of culturele belangen; 
- connecten met Lucas Simons van New Forsight; 
- contact leggen met serviceclubachtige organisaties zoals de Rotary club en de Lions club. 

● Twee studenten gaan naar aanleiding van  de speeddate de minor Social Entrepeneurship bij stichting 
La Galigo doen.  
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2.7. Green Screen events 

Sinds augustus 2020 deelt Stichting La Galigo een nieuwe fijne ruimte waar alle faciliteiten zijn om 
groepen te kunnen ontvangen en evenementen te organiseren. Voor de stichting is het organiseren 
van een event, een laagdrempelige manier om samen te komen, een manier om te leren van elkaar 
en bewustwording te creëren over de huidige staat van het milieu. Daarnaast geeft een event de 
mogelijkheid mensen te vertellen over project La Galigo en een update te geven over de 
vorderingen. Na een event is er weer genoeg inspiratie om verder te kunnen werken aan ideeën en 
invulling voor een bewuster bestaan. De stichting vraagt een symbolisch bedrag om deel te nemen, 
dat weer ten goede komt aan het project in Indonesië. Ook is er de mogelijkheid om te doneren of 
om iets te kopen in de tweedehands winkel ‘Voor Herhaling Vatbaar’ waarbij 25% van de opbrengst 
naar project La Galigo gaat.  

Met de versoepelingen rondom de corona maatregelen was het in september 2020 mogelijk om een 
kleinschalig event te organiseren. Op 26 september werd de eerste ‘Green Screen’ film middag met 
aansluitend diner georganiseerd. Er kwamen in totaal 10 bezoekers en een groep van 7 vrijwilligers. 
Dit een prima aantal om alles coronaproef te kunnen doen. De eerste film op het programma was 
The Biggest Little Farm. Na de film volgden er mooie gesprekken en een diner. 

 

Kerngegevens 

Doel 

● Op een laagdrempelige manier bewustwording creëren over de huidige staat van het milieu en mensen 
te inspireren om verder te kunnen werken aan ideeën en invulling voor een bewuster bestaan.  

● Informeren over project La Galigo en een update geven over de vorderingen. 

● Het inzamelen van financiën ten behoeve van project La Galigo. 
 

Activiteiten 

● Voorzitter Fatima vertelt over project La Galigo en de vorderingen. 
● Projectmedewerker Rudy verteld over de tweedehandswinkel ‘Voor herhaling vatbaar’ 
● De film ‘The Biggest Little Farm’ kijken 
● Gesprekken naar aanleiding van de film 
● Gezamenlijk diner 

Resultaat 

● Terugblik op een mooi event met inspiratie om verder te kunnen werken aan ideeën en invulling voor 
een bewuster bestaan 

● De stichting heeft kunnen vertellen over Project La Galigo. 

● De opbrengst van het Green Screen event was €150,- 
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2.8. Minor ‘Entrepreneurship for society’ door stagiaires Soumia en Sam 

Naar aanleiding van de workshop en speeddate op de SDG action day 2020 op vrijdag 25 september 
hebben de studenten Soumia Agoula en Samuel Borrius, studenten aan de Hogeschool van 
Amsterdam, voorzitter Fatima benaderd. Voor de minor Entrepreneurship for Society zochten zij een 
sociale onderneming om een opdracht bij uit te voeren. Soumia is tevens vrijwilliger van La Galigo 
sinds het eerste uur. Het leek haar en Sam interessant om de stichting te helpen met de 
ontwikkeling. Na een aantal gesprekken om de doelstellingen van stichting La Galigo te achterhalen 
en te zien waar de knelpunten lagen, hebben ze besloten om onderzoek te doen naar waar de 
verdere groei en ontwikkeling ligt. Aan de hand van verschillende tools, theorieën en onderzoek 
hebben ze een adviesrapport ‘Marketingplan La Galigo’ gemaakt waarin wordt beschreven waar de 
kansen liggen en hoe deze kunnen worden benut.  

 

Kerngegevens 

Doel 

● Het helpen van Stichting La Galigo hoe zij in Nederland mensen bewust kan maken van ecologische 
problematiek, giften werven en zo een aandeel laten hebben in duurzaamheidsprojecten. 

 

Activiteiten 

● Het voeren van gesprekken om de doelstellingen van de stichting te achterhalen en te zien waar 
knelpunten lagen 

● Aan de hand van verschillende tools, theorieën en onderzoek kijken waar de kansen voor de stichting 
liggen en hoe daar aan gewerkt kan worden.  

● Voor dit onderzoek is de website van La Galigo onderzocht en de gebruikte social mediakanalen 
Facebook, Instagram en LinkedIn.  

● Er zijn ook verschillende interviews afgenomen, er is literair onderzoek gedaan en is er een beroep 
gedaan op kwantitatieve data. 

 

Resultaat 

● Een adviesrapport ‘Marketingplan La Galigo’ met daarin het advies dat gericht is op een doelgroep 
namelijk mannen en vrouwen van 50 jaar en ouder die een HBO of Universitaire studie hebben 
afgerond, kinderen hebben en zich bezighouden met duurzaamheid.  

● Er is gekozen voor deze groep omdat de kenmerken van deze doelgroep aansluiten bij de mensen die 
La Galigo graag zou willen bereiken. Uit onderzoek is gebleken dat deze groep zoals verwacht vrijgevig 
is en open staat voor het steunen van duurzame initiatieven. De algemene conclusie luidt dat de 
doelgroep bereid is om de stichting te ondersteunen. Het adviesrapport met daarin de algemene 
conclusies en aanbevelingen is te vinden op onze website.        
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2.9. La Galigo meets Now School 

Op 12 december organiseerde La Galigo in samenwerking met Now School een dag vol met leuke 
activiteiten voor kinderen en ouders met als doel mensen kennis te laten maken met beiden 
organisaties. NowSchool is een nieuw initiatief geïnspireerd op de Green School Bali. De organisatie 
wil een leeromgeving vormgeven waar je als kind in vrijheid mag leren van jezelf, de ander en de 
aarde om spelenderwijs een betere duurzame wereld te creëren. Het team van NowSchool is er sterk 
van overtuigd dat we weer in verbinding moeten raken met onszelf en de natuur. Hierin heeft de 
Now School raakvlakken met Stichting La Galigo omdat de balans tussen mens en natuur een 
belangrijk uitgangspunt is van La Galigo. 

Het was mogelijk om een leuke ochtend, middag of avond (alleen volwassenen) bij te wonen. Zowel 
ochtend als middag werden geopend met het verhaal van La Galigo. Vervolgens werd er iets verteld 
over Now School. Daarna konden de kinderen aan de slag met verschillende activiteiten. De kinderen 
waren heel enthousiast over alle activiteiten. Er werd gezamenlijk erwtensoep gegeten. In de avond 
was er een informeel praatje, een vegetarisch diner verzorgd door La Galigo gevolgd door een borrel 
zonder alcohol met thee. 

 

Kerngegevens 

Doel 

● Met beide organisaties mooie ontmoetingen met ouders en kinderen door met tijd en aandacht 
activiteiten te doen en samen te eten.  

● Bewustwording creëren over het belang van zorgen voor de natuur. 
 

Activiteiten 

● Storytelling: verhaal van de Welenrengboom uit de heldenepos La Galigo 

● Informeren over stichting La Galigo en NowSchool 

● Verschillende activiteiten: verven met natuurverf op een doek, kleien met natuurklei en bladeren, 
bloembollen en zaadjes/stekjes planten, Yoga voor ouders en kinderen 

● Gezamenlijk erwtensoep eten 

Resultaat 

● Een dag met mooie ontmoetingen tussen ouders, kinderen, La Galigo en Now School 

● De stichting heeft kunnen vertellen over de activiteiten van La Galigo  

● Now School heeft kunnen vertellen over hun initiatief en plannen voor de nieuwe op te richten school 
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2.10. La Galigo in de media 

OneWorld magazine 

OneWorld is met 2 miljoen unieke bezoekers per jaar de grootste Nederlandse journalistieke website 
voor een eerlijke, duurzame wereld. Ze noemen het zelf journalistiek voor rechtvaardigheid. Ze zijn 
uitgesproken over onrecht en ongelijkheid en maken je bewust over thema’s zoals mensenrechten, 
identiteit en duurzaamheid. Daarbij verrassen ze je met nieuwe invalshoeken, dwarsverbanden of 
ongehoorde perspectieven. OneWorld verschijnt acht keer per jaar als magazine. 

Roxane Soudagar is journalist voor OneWorld magazine en schrijft regelmatig voor de rubriek Goal 
Getters. Dit zijn portretten van mensen die hun wijk, school of werk beter maken. Zij dragen bij aan 
één van de zeventien werelddoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) en inspireren anderen om zich 
aan te sluiten en de wereld rechtvaardiger te maken. Roxane benaderd voorzitter Fatima en ze 
spreken samen af voor een goed gesprek en foto’s.  

Het interview is te lezen via de volgende link:  

https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/zij-verduurzaamt-de-cacaoplantage-van-verre-
familie/?utm_content=bufferfb4ac&utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=b
uffer&fbclid=IwAR30v1TJvsLVYNURypdPBprqLCkf80KcRCWhlIeIz3dyUkLyeX6J0F1ReOU  
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3. Herziene ambities voor 2021 en toekomstplannen 

 

3.1. Financiën 

Inkomstenoverzicht 2020:  
Organisatie      Inkomsten  
Diverse donaties en boomadopties (La Galigo)  € 1.151,49 
Diverse donaties (Masamba)    € 3.458,79 
Verkopen van producten (La Galigo)   € 5.857,93 
Verkopen van producten (Veiling Masamba)  € 1.866,25 
Totaal       €12.334,46 

Uitgavenoverzicht 2020:  
Beschrijving uitgaven      Uitgaven  
Besteed aan Project La Galigo    € 7.908,40 
Besteed aan hulpactie Masamba   € 5.845,27 
Overige bestedingen aan doelstelling   € 1.062,69 
Wervingskosten La Galigo    € 2.959,24 
Wervingskosten Masamba (betaald door La Galigo) € 218,00 
Kosten beheer en administratie    € 735,68 
Totale kosten      € 18.729,28 

Toelichting uitgaven: 
In dit overzicht zijn de inkomsten en uitgaven van Organisch Cacao Project La Galigo expliciet 
gescheiden van de Noodhulp aan Masamba (zie paragraaf 2.4). De uitgaven aan Organisch Cacao 
Project La Galigo zijn de voortschrijdende kosten van het lopende project waarvan de besteding heeft 
geleid tot de resultaten genoemd in hoofdstuk 1. De inkomsten liggen dit jaar anders dan vorig jaar. 
Er zijn in 2020 minder donaties en giften ontvangen, en inkomsten zijn vooral gehaald uit de 
verschillende acties (zie hoofdstuk 2) en daarom terug te zien onder ‘Verkopen van producten’. 
Omdat voor de geleverde producten ook kosten zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld kosten voor 
ingrediënten van bonbons en verpakkingsmateriaal, zijn hierdoor ook de wervingskosten in 2020 
hoger dan in 2019. Een andere reden voor de hoge wervingskosten zijn hogere hostingkosten 
(vanwege de hosting van drie domeinen: .nl, .com en .org). Ook de post ‘Overige bestedingen aan 
doelstelling’ is hoger, vooral doordat er meerdere workshops en cursussen zijn gevolgd om relevante 
kennis binnen de stichting te vergroten. Kosten voor beheer en administratie zijn ook wat hoger, 
vooral door de huur van kantoorruimte. 

Wat betreft de Noodhulp Masamba is te zien dat de uitgaven hieraan iets hoger zijn dan de 
inkomsten. Dit komt omdat het bestuur van Stichting La Galigo heeft besloten om de € 218,00 aan 
kosten die zijn gemaakt voor de fundraise auction te vergoeden vanuit de algemene reserve, en om 
het aan Masamba uit te keren bedrag vanuit de algemene reserve aan te vullen tot 100 miljoen 
Indonesische rupiah (zie ook paragraaf 3.4). 

Het verschil tussen de inkomsten en uitgaven is betaald uit de grote opgebouwde reserve uit 2019. Zie 
voor meer details over de financiën de separaat gepubliceerde jaarrekening. 
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3.2. Ambities voor 2021 en toekomstplannen 

Stichting La Galigo begon het jaar 2021 met een realistische blik wat betreft de vooruitgang van het 
project in Indonesië. In januari zijn grote delen van de wereld nog in lockdown. De impact van Covid-
19 zal gezien de stijging in coronabesmettingen wereldwijd nog doorzetten en de situatie zal nog een 
tijd onzeker zijn. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de ambitie voor 2021 was om met kleine stappen 
het project voort te zetten. Van belang is dat de ontwikkeling van de modeltuin en het 
educatiecentrum niet stagneert. Om te zorgen dat het een sterk lokaal project wordt, zal het 
gedragen moeten worden door lokale mensen. Mensen met goede kennis en vaardigheden die, 
wanneer de situatie het weer toelaat, als trainer in het educatiecentrum de lokale boerenbevolking 
kunnen gaan trainen.  

In augustus 2020 heeft de stichting de samenwerking gezocht met de lokale stichting Yayasan 
Indonesia om het project verder te dragen. Door veelal online te communiceren is er een traject 
ontwikkeld waarbij een team van jongvolwassenen in een traineeship onder leiding van een lokale 
consultant, Masnah Masud, worden opgeleid. Het team komt ieder weekend samen sinds oktober 
2020.  Er is geïnvesteerd in kennis op het gebied van agroforestry en permacultuur met de 
vooruitzichten om trainer te worden voor boeren. In een 10 weken durende training waarin de 
basisprincipes werden geleerd, kregen de leden van het team inzicht in een manier van voedsel 
verbouwen die hen nog niet bekend was. Onderdeel van het traject was het uitvoeren van 
basiswerkzaamheden om bepaalde technieken eigen te maken.  

Sinds januari 2021 is er de tijd genomen om het geleerde in praktijk te brengen. Er is een kwekerij en 
een hek gebouwd van lokale, voornamelijk natuurlijke, materialen. Ook is het team begonnen om 
stekken op te kweken. De opgekweekte stekken van diverse gewassen zijn geplant tussen 
cacaobomen en de andere gewassen. Verder zijn er groentebedden en paden aangelegd. De geulen 
voor afwatering zijn schoongemaakt. De geleerde stof wordt herhaald en aangevuld met nieuwe 
kennis. In de tussentijd ontstaan er plannen voor een warung (indonesische term voor 
winkel/eethuis) met biologische producten en gerechten bij het educatiecentrum. Dit zal naast de 
kwekerij waar planten kunnen worden verkocht, een bron van extra inkomen zijn om het 
educatiecentrum in de toekomst zelfstandig te laten functioneren.  

In februari is consultant Masna Masud naar een cursus permacultuur op Bali geweest. De bedoeling 
van deze reis was naast het opdoen van nieuwe kennis ook het zien van andere permacultuur- en 
agroforestry initiatieven. De inspiratie die ze heeft opgedaan is ten goede gekomen aan project La 
Galigo. Het belang van het constante voeden van de grond met organisch materiaal door middel van 
mulchen, chop en drop en het maken van natuurlijke compost is een onderwerp wat ze na 
terugkomst meer op de agenda heeft gezet.  

Op moment van schrijven van dit jaarverslag bevinden we ons inmiddels in de maand juni van 2021. 
De voornemens om een sterk team neer te zetten met voldoende kennis loopt nog steeds door. De 
vruchtbaarheid en diversiteit is enorm toegekomen op de modeltuin. Er zijn inmiddels verschillende 
dieren gespot zoals de cuscus, een bedreigd buideldier dat lange tijd niet gezien was, en 
verschillende insecten, vogels en reptielen. Er is ook al wat opbrengst van de cacaobomen die in 
2019 zijn geplant. Dit is verrassend snel, omdat normaal gesproken de cacaoboom pas goede 
vruchten geeft na 5 jaar.  
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Om het beoogde doel, een sterk lokaal project opzetten met een sterk lokaal team, te behalen, is 
gezocht naar mogelijkheden voor verdere educatie. Deze is inmiddels gevonden en een paar mensen 
uit het lokale team zullen met ingang van half augustus 4 maanden stage lopen in Jogjakarta bij 
yayasan Bringin. De focus zal liggen op het leren van biologisch voedsel verbouwen, permacultuur, 
business- en didactische vaardigheden. De periode zal worden afgesloten met een PDC-cursus 
(Permaculture Design Course). In de tussentijd zullen er 2 teamleden samen met consultant Masnah 
Masud en beheerder Amir Abu de modeltuin en het educatie verder ontwikkelen. Zij zullen worden 
bijgestaan door 10 stagiaires van de lokale agrarische school.  

 

 

3.3. Begroting project La Galigo 2021 
 

Beschrijving kosten      Kosten 
Agroforestry/boomaanplant/zaaigoed/   € 3500,00 
kwekerij/waterreservoir planten en filter etc  
Gereedschappen (o.a. hout shredder, waterpomp) € 1450,00 
Vee (3 geiten, 10 kippen en 10 ganzen)   € 560,00 
Educatie (lesmaterialen en consultancy)   € 3500,00 
Huur van het land voor de opzet van    € 1740,00 
Compensatie arbeid team 5 pers. (praktische  € 6500,00 
werkzaamheden en stagebegeleider/trainer  
van scholieren)  
Bouw van educatiecentrum bij de modeltuin  € 3600,00 
(lesgebouw, wc + hokken voor het vee)    
Internetverbinding     € 360,00 
Lokaal transport (Indonesië) + benzine   € 850,00 
Totale kosten      €21556,00 
 

Toelichting begroting:  
Voor de projectbegroting zijn alleen de kosten voor het project La Galigo berekend. Vanaf augustus 
2020 is het project in samenwerking met de lokale stichting 'Yayasan Indonesia Unggul' gewerkt aan 
het opzetten van een traject om een sterk lokaal team op te zetten. Deze worden opgeleid en 
daarnaast werken ze veel op de modeltuin om deze verder te ontwikkelen.  

Om de beoogde kosten van 2021 te kunnen dekken zal stichting La Galigo zich richten op het werven 
van donateurs en fondsen en het organiseren van acties en evenementen.  
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3.4. Restant donatie en noodhulp overstroming in Masamba 
In de inleiding van dit jaarverslag heeft u kunnen lezen dat er in een nabijgelegen gebied hevige 
overstromingen hebben plaatsgevonden met een flink aantal doden en gewonden. Uit sympathie is 
stichting La Galigo in samenwerking met andere organisaties een actie begonnen om de slachtoffers 
van deze ramp te steunen. Een flink bedrag is hierbij opgehaald dat besteed is aan nood- en 
langetermijnhulp. In het overzicht hieronder kunt u zien waar de donaties aan besteed zijn. 

 

Inkomstenoverzicht noodhulp Masamba: 

Beschrijving inkomsten     Inkomsten 

Donaties van organisaties en particulieren  € 3458,79 

Fundraise auction *     € 1866,25 

Kosten producten en verzending fundraise auction - € 218,00 

Kosten vergoed door Stichting La Galigo   € 218,00 

Bijgelegd door Stichting La Galigo   € 520,23 

Totaal        € 5845,27 

* Online fondsenwervingsveiling van diverse producten 

 

Uitgavenoverzicht noodhulp Masamba: 

Beschrijving uitgaven     Uitgaven 

Watertanks en waterboren (schoon drinkwater)   € 1000,00 

Voeding       € 585,00 

Keukengerei en gasstellen     € 595,00 

Kleding, schoenen en lakens     € 975,00 

Aankoop land door hulporganisatie PRI    € 1168,00 

Transport       € 137,00 

Totale kosten       € 4460,00 

Toelichting uitgaven: 

Toen de ingezamelde noodhulp was verzonden, was er een schrijnend tekort aan schoon drinkwater. 
Er is daar direct in geïnvesteerd. De meeste vluchtelingen verbleven in tentenkampen en wachtten op 
een tijdelijke of permanente woning die door de overheid gefaciliteerd werd. Er was op het moment 
voldoende voeding aanwezig maar waar het aan ontbrak was vooral kookgerei en kleding. Een groot 
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aantal vluchtelingen komt uit een gebied waar de huizen grotendeels verwoest of overstroomd zijn. 
Terugkeren was geen optie. Vandaar dat de Indonesische hulporganisatie Para Relawan Indonesia 
een actie is begonnen om land aan te kopen voor het stichten van een nieuw dorp. Stichting La Galigo 
heeft in overleg met de partners in Indonesië besloten om een stuk land van 1000 m² aan te kopen 
voor de bouw van huizen. 

Het totale bedrag dat opgehaald is, is op het moment van schrijven van dit jaarverslag nog niet 
volledig besteed door de samenwerkingspartners in Indonesië. Er is nog een restantbedrag van € 
1385,27. De planning was zoals vermeld op pagina 47 van het jaarverslag van 2019, om dit in de 
maand November van 2020 te doen. Dit was niet haalbaar voor het team in Indonesië. Daarom is er 
een nieuw plan gemaakt die voor het eind van 2021 zal worden uitgevoerd. Het betreft de aanleg van 
een community moestuin in het dorp Pongo, een dorp wat hevig is getroffen door de overstroming.  
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Bijlage 1: Sponsoren en samenwerkingspartners 

● IVTAR 
IVTAR is een initiatief door Indonesische jongeren die tijdens de maand Ramadan mensen 
samenbrengt onder het genot van heerlijk vegetarisch eten, om elkaar te leren kennen, en 
om elkaar te inspireren goede zaken te verrichten voor klimaat en maatschappij. Stichting La 
Galigo heeft een goede relatie met IVTAR doordat de stichting tijdens de jaarlijkse IVTAR-
evenementen een podium heeft gekregen om project La Galigo te presenteren en donaties 
heeft ontvangen. In het jaar 2020 heeft La Galigo samen met andere partijen met een 
indonesische achtergrond in Nederland, waaronder IVTAR om met vereende krachten een 
hulpactie op te zetten voor de slachtoffers van de overstroming in Masamba, Zuid-Sulawesi 
in Indonesië. IVTAR is tevens de initiatiefnemer van de online veiling voor de hulpactie 
Masamba  
Meer informatie over IVTAR is te vinden via de volgende link: https://linktr.ee/ivtar 
 

● Belindomag 
BELINDOMAG is een online magazine voor zowel de Indonesische gemeenschap in Nederland 
als voor degenen die geïnteresseerd zijn in Indonesië. Onderwerpen zoals het nieuws, 
entertainment en diverse artikelen over reizen, evenementen, hotspots, toko’s, restaurants, 
etc. die ook de Nederlandse samenleving aanspreekt komen aan bod. 
De term Belindo is een combinatie van de woorden “Belanda” (Nederland) en “Indonesia” 
(Indonesië). Het reflecteert de historische en hechte relatie tussen de twee landen.  
BELINDOMAG is een van de partijen die de hulpactie voor de slachtoffers van de 
overstroming in Masamba heeft opgezet.  
Meer weten over BELINDOMAG? Ga naar: https://belindomag.nl/ 
 

● Vereniging PPME Al-Ikhlas Amsterdam  
PPME Al-Ikhlas Amsterdam is een Indonesisch Cultureel Centrum waar mensen samen bij 
elkaar komen om te leren, de Indonesisch Cultuur te ontdekken, en vrede islam te 
verspreiden. De achterban van PPME Al-Ikhlas Amsterdam heeft de hulpactie voor de 
slachtoffers van de overstroming in Masambar gesteund.  
Meer informatie over vereniging PPME Al-Ikhlas Amsterdam is te vinden via hen website: 
https://ppmeyouth.wixsite.com/ppmeaia 
 

● Stichting Indahnya Sedekah Nederland 
Stichting Indahnya Sedekah Nederland is een sociale organisatie zonder winstoogmerk die 
zich bezighoudt met sociale en humanitaire activiteiten in Indonesië. Sinds de oprichting in 
maart 2015 zet Stichting Indahnya Sedekah Nederland zich volledig en puur in voor het 
werken op sociaal en humanitair gebied, waarbij de donateurs en vrijwilligers mensen zijn 
die de mensheid geven en liefhebben. Er worden o.a. aalmoezen gegeven aan bejaarden, 
armen en onze arme broeders en zusters, wezen, reparatie van moskeeën/musholla, hulp bij 
schoolgeld, hulp bij ziektekosten enzovoort. 
Meer informatie over de stichting is te vinden op hun website: 
https://indahnyasedekahnederland.nl 
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● INYS 
De Indonesia Nederland Youth Society (INYS) is een organisatie die streeft naar een sterkere 
relatie tussen Nederlandse en Indonesische jongeren door mensen en kansen bij elkaar te 
brengen. Ze hebben als doel jonge professionals en studenten te verbinden en te inspireren. 
Dit doen ze door mensen te koppelen aan studie- en werkgerelateerde kansen in Nederland 
en Indonesië door: 

● sociale evenementen 
● carrière- en netwerkmogelijkheden 
● taal- en pre-departure training 

De Inys Support Box is een initiatief wat ze tijdens de lockdown mei 2020 hebben gelanceerd. 
In de box zaten verschillende Het doel hiervan was om verschillende stichtingen en 
ondernemers te helpen door deze moeilijke tijd heen te komen. In de box zaten 
bloemzaadjes van La Galigo maar ook andere producten zoals een batik gezichtsmasker, 
sambal, bamboe rietjes etc. INYS heeft in totaal 82 INYS Support Boxes verkocht! De verkoop 
had een mooie opbrengst van maar liefst € 138,- voor stichting La Galigo 
Meer informatie over INYS is te vinden op hun website: https://www.inys.org/ 

● SDG Nederland 
SDG Nederland is de beweging van iedereen die bijdraagt aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland. We zijn met meer dan 1.000 maatschappelijke 
organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en 
kennisinstellingen en bewonersinitiatieven.  
Ieder jaar organiseert SDG Nederland de SDG Action Day. Omdat voorzitter Fatima bijdraagt 
aan het bereiken van Werelddoelen, is ze uitgenodigd om als één van onze VIP-gasten (Very 
Inspiring person) te zijn in de workshop: Speeddate met Goalgetters  - 'putting words into 
action' (zie paragraaf 2.?). 
Meer informatie over SDG Nederland is te vinden op de website: 
https://www.sdgnederland.nl/ 
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