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Voorwoord
Met gepaste trots presenteren wij het eerste jaarverslag van Stichting La Galigo. Zoals u zult lezen, betreft het een
breed scala aan activiteiten die zijn opgezet ten behoeve van het organisch cacao project La Galigo. In dit jaarverslag kunt u lezen over de diverse ontwikkelingen, werkzaamheden en evenementen die in 2019 in Indonesië
hebben plaatsgevonden. Daarna zult u lezen over de uiteenlopende activiteiten die in Nederland ten behoeve van
de uitvoering van het project hebben plaatsgevonden.
Het eerste jaar in het bestaan van de stichting was een jaar vol uitdagingen. Een jaar waarin hard gewerkt is om
een goede relatie op te bouwen met lokale belanghebbenden. Daarnaast is eind 2019 de ontwikkeling van de
agroforestry cacao modeltuin in gang gezet. Agroforestry is een duurzame manier van landbouw waarbij de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid wordt vergroot. De modeltuin van project La Galigo zal het middelpunt
worden van het trainings- en educatiecentrum voor cacaoboeren, professionals, scholieren, studenten en vrijwilligers in het gebied Luwu Timur in Zuid-Sulawesi.
Vanuit dit centrum streeft de stichting ernaar om agroforestry te gaan implementeren op de cacaoplantages in
dit gebied. Agroforestry werkt vanuit een holistisch oogpunt, waarin men beseft dat men onderdeel is van het
grotere geheel waarmee alles in verbinding staat. Hierbij worden er naast het hoofdproduct diverse andere gewassen geteeld met als hoofdproduct cacao zodat het ecosysteem zich gecontroleerd kan herstellen. Zo wordt
er gewerkt aan een manier van verbouwen waarbij men inkomsten van meerdere gewassen geniet en men deels
zelfvoorzienend kan leven.
Het coördineren van het project en de communicatie met de cacaoboeren en de lokale partijen in Indonesië is
geen gemakkelijke taak. De communicatie is vooral nodig om een juiste inventarisatie te kunnen maken en om
een goede relatie met de plaatselijke belanghebbenden op te bouwen. Culturele verschillen en de afstand maken
het tot een grote maar leerzame uitdaging. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, zijn er in 2019 twee projectreizen gemaakt.
Een andere uitdaging is de daadwerkelijke uitvoering van het plan. Hiervoor zijn voldoende financiële middelen
nodig. De stichting heeft het afgelopen jaar keihard gewerkt om deze op verschillende manieren te vergaren. Een
grote som financiën is binnengehaald door de enorme inspanning van onze vrijwilligers bij diverse evenementen. Zonder de teamspirit en de intrinsieke motivatie van iedereen die zich heeft ingezet, was dit niet mogelijk
geweest. Daarnaast heeft de stichting een aantal grote donaties ontvangen waardoor projectmedewerker Rudy en
vrijwilliger Saga door de organisatie vanuit Nederland ingezet konden worden, om op locatie de ontwikkeling
van de agroforestry modeltuin in gang te zetten.
Op het moment van schrijven van dit jaarverslag bevinden we ons reeds in 2020,
middenin de COVID-19-crisis. Er zijn diverse onderzoeken gedaan die uitwijzen dat menselijk ingrijpen in de natuur de oorzaak is van verschillende problemen waaronder klimaatverandering en ontbossing, maar ook
dat het de kans op nieuwe ziekten vergroot. Een voorbeeld hiervan is
het rapport 'Ecosysteem vernietiging en de opkomst van pandemieën'
van natuurbehoudsorganisatie WWF waarin de link wordt blootgelegd tussen de opkomst van pandemieën zoals het coronavirus en onze
zware impact op de natuur.1

Onlangs deed zich een ander probleem voor in Masamba in Luwu Utara, een nabijgelegen district op slechts een
uur afstand van onze modeltuin. Dit gebied werd kort geleden getroffen door overstromingen van 3 rivieren.
Illegale houtkap in de hoger gelegen gebieden heeft ertoe geleid dat het erosieproces toenam. Dit resulteerde in
grote hoeveelheden sedimentair materiaal dat blokkades in de riviergeulen veroorzaakte en zo een dam vormde in
de rivieren. Hevige regenval zorgde ervoor de rivieren overstroomden, wat een tsunami-achtige overstroming met
modder, stenen en hout veroorzaakte. Deze lokale ramp had tot gevolg dat er 38 doden en 9 vermisten waren.
Duizenden mensen zijn ontheemd, waaronder een groot aantal cacaoboeren.
Ook in Lauwo, Luwu Timur, de plek waar de modeltuin van La Galigo zich bevindt, is het risico voor een dergelijke overstroming zeer groot. Het dwingt ons om in de toekomst te kijken naar preventieve oplossingen om
een dergelijke ramp te voorkomen. De impact van de COVID-19-crisis en de overstroming gaan heel diep en we
beseffen als stichting dat ons project een belangrijk initiatief is voor de mensheid in zijn geheel. Wij vinden het
daarom van essentieel belang dat beschadigde ecosystemen worden hersteld en klimaatverandering en ontbossing
worden gestopt. Daar maken wij ons sterk voor: de leefomstandigheden van de cacaoboeren te verbeteren en de
natuurlijke balans te herstellen.
Meer over het project en alle activiteiten van Stichting La Galigo kunt u lezen in dit jaarverslag. Mocht dit bij u
aanleiding geven tot vragen of ziet u bijvoorbeeld mogelijkheden tot (nadere) samenwerking, neemt u dan vooral
contact met ons op.
Fatima Spalburg
Oprichter en voorzitter
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1. Over project La Galigo
1.1 Inleiding
In 2016 maakt voorzitter Fatima Spalburg een reis naar het land van haar voorouders: Luwu Timur, ZuidSulawesi, Indonesië. Ze ontmoet daar de heer Amir en mevrouw Fatimah, een echtpaar uit het dorp Lauwo, dat
al meer dan 30 jaar cacaoboer is. De ziekten en plagen aan hun cacaobomen beperken de oogst en om deze te
bestrijden zijn ze toegewezen op het gebruik van gesubsidieerde, chemische pesticiden die niet alleen natuur en
milieu, maar ook hun gezondheid aantasten. Het verhaal van de heer Amir en mevrouw Fatimah komt overeen
met vele andere cacaoboeren in Indonesië. Zij werken hard, maar inkomsten blijven beperkt en de mogelijkheden
tot verandering eveneens.
Geraakt door wat ze zag, begon onze voorzitter zich te verdiepen in de wereld van cacao, chocolade en duurzaamheid. Ze realiseerde zich dat de situatie van de cacaoboeren veranderd moest worden, omwille van de boerengemeenschap en het milieu. Zo ontstond in 2017 het Organisch Cacao Project La Galigo. Gedurende 1,5 jaar
ondersteunt ze privé de boeren om over te stappen op de teelt van organische cacao.
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1.2 Oprichting Stichting La Galigo
Sinds het begin van het project zijn er al een aantal projectreizen gemaakt. Tijdens deze reizen was de focus vooral
relaties opbouwen en door middel van boerenbijeenkomsten kijken wat nu de specifieke problemen zijn waar de
boeren tegenaan lopen. Ook hebben de boeren kennis gemaakt met agroforestry door presentaties en workshops
die gegeven zijn tijdens boerenbijeenkomsten. In augustus 2018 na een meeting met de lokale gemeenschap en
organisaties, werd besloten dat er een voorbeeld moest komen, een zogeheten modeltuin zodat de boeren met eigen ogen kunnen zien hoe agroforestry eruit ziet. De grootste bottleneck was het gebrek aan financiën en het niet
voldoende kunnen organiseren door de afstand.
Na een projectreis in de zomer van 2018 werd duidelijk dat er een organisatie opgericht zou moeten worden om
het project verder te ontwikkelen. Met de oprichting van de Stichting La Galigo op 19 december 2018 werken
Fatima en een groeiend aantal vrijwilligers ernaartoe om een educatiecentrum met agroforestry modeltuin op te
zetten en zo stap voor stap agroforestry te implementeren bij de boerenbedrijven op Sulawesi.

1.3

Missie en Visie

De visie van Stichting La Galigo is een wereld waarin mensen beschikken over basisvoorwaarden om hun eigen
leven vorm te geven en tot bloei te doen komen. Dit, in harmonie met elkaar en de wereld om hen heen. Door
mensen en gemeenschappen gelijke kansen te bieden, kunnen zij ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede
en de mogelijkheid krijgen beter voor hun eigen leefomgeving te zorgen.
De missie van Stichting La Galigo is om de zelfredzaamheid onder kansarmen in ontwikkelingslanden te vergroten. Dit streeft de organisatie te verwezenlijken door middel van het implementeren van duurzame projecten
die deze zelfredzaamheid vergroten en tegelijkertijd behoud en herstel van natuur en milieu in de hand werken.

1.4 Agroforestry
De definitie van agroforestry kan kort worden samengevat in de volgende omschrijving: Agroforestry is een
verzamelnaam voor systemen en technologieën voor landgebruik waarbij houtachtige vaste planten (bomen,
struiken, palmen, bamboe, enz.) doelbewust worden gebruikt in combinatie met akkerbouw en/of veeteelt op één
perceel om zo de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid te vergroten. Dit geeft de interactie weer tussen tussen ecologie en economie die ontstaat door de implementatie van een agroforestry.2,3 In project La Galigo zal dit
een combinatie zijn van cacao als hoofd commodity en andere eetbare gewassen die tussen verschillende bomen
en planten worden verbouwd. Hierbij wordt goed gekeken naar de functies van al deze bomen en gewassen zodat
een geschikte omgeving voor de cacao wordt gecreëerd om in te blijven groeien. Bovendien creëert het alternatieve bronnen van inkomen (fruit, groenten, hout en compost) voor de boeren.
Om het concept over agroforestry gemakkelijk uit te leggen aan de boeren in Indonesië, is de stichting een samenwerking aangegaan met João Lotufo, werkzaam bij Borapermaculturar die een manual in de vorm van een
stripboek heeft gemaakt over agroforestry. Binnen de stichting is deze vertaald naar het Bahasa Indonesia, en is
men op dit moment bezig met de vertaling naar het Nederlands. Op de volgende pagina's vindt u een selectie van
pagina's die afkomstig zijn uit het originele booklet om een beeld te krijgen van hoe de manual eruit ziet en wat
de basis is van agroforestry.
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1.5

Manuscript La Galigo

1.6 Gotong Royong

Het overstappen van de veelgebruikte monocultuur naar een systeem volgens de principes van agroforestry is geen
gemakkelijke taak. Daarom put Stichting La Galigo kracht uit het gelijknamige manuscript wat zijn oorsprong
vindt in Luwu. Het La Galigo manuscript is het langste epos ter wereld, opgetekend in het Buginese schrift. Het
verhaal beschrijft niet alleen het ontstaan van de mensheid, maar geeft ook richtlijnen over hoe je het beste met
elkaar en je omgeving, de natuur, om kunt gaan. Juist in de huidige tijden van klimaatverandering en ontbossing
is het manuscript een bron van inspiratie. Een episode gaat over de Welenrengboom, een boom die reikt tot aan
de hemel. Als deze door een prins wordt omgehakt omdat hij een boot wil bouwen, ontstaat er een vloedgolf.
Een rampzalige gebeurtenis waardoor het hele ecosysteem met flora en fauna wordt vernietigd. Het moraal van
het verhaal is dat je respectvol en in harmonie met de natuur moet leven.

De stichting werkt nauw samen met de boerengemeenschappen in het ontwikkelen en opzetten van een duurzaam
landbouwsysteem. De stichting streeft naar een gemeenschap die sterk in zijn schoenen staat en de lasten met
elkaar deelt in een boerencoöperatie met als doel een verhoging van hun inkomsten volgens de principes van gotong royong. Gotong royong is een sociaal concept dat staat voor collectiviteit. Het volgt het idee dat hard werken
makkelijker wordt als het gezamenlijk gedaan wordt. Het moedigt ook aan anderen te helpen die in nood zijn.
Het concept is gebaseerd op wederkerigheid of wederzijdse hulp.

1.7

Waarom is ons werk noodzakelijk?

Het grootste deel van de cacaoproductie in Sulawesi vindt momenteel plaats op kleinschalige boerderijen en
volgens een monocultuur.4 Dit houdt in dat slechts een beperkt aantal gewassen op het land wordt geteeld. Een
plantage met een beperkte diversiteit aan gewassen heeft tot gevolg dat een verspreiding van ziekten en plagen
enorme gevolgen heeft op de inkomstenstromen van de boeren. Bovendien hebben meerdere onderzoeken aangetoond dat deze monocultuur de insectenplagen en de verspreiding van ziekten juist in de hand werkt.4
Er zijn verschillende agroforestry initiatieven op Sulawesi geweest die niet goed hebben gewerkt. Na de implementatie vertrekken de meeste NGO’s weer en vervallen de boeren weer in het oude patroon. Monocultuur en
het gebruik van pesticiden wordt weer de norm met als gevolg ecologische teruggang. Het is dus noodzakelijk
dat dit op een betere manier gebeurt, waarbij de continuïteit wordt gewaarborgd en het project een blijvende
verbetering geeft.

1.8 Wat maakt ons uniek?
Stichting La Galigo bestaat op het moment van schrijven van dit jaarverslag uit een bestuur van 2 personen, een
freelance projectmedewerker en een groep hele enthousiaste vrijwilligers. Vanaf de oprichting, die anderhalf jaar
geleden plaatsvond, zijn er tal van activiteiten ontplooid om aan financiële middelen te komen ten behoeve van
project La Galigo. Daarnaast werken de vrijwilligers hard aan de zichtbaarheid van het project door online en op
social media diverse publicaties en posts te verzorgen. De vrijwilligers doen dit geheel onzelfzuchtig, aangezien
er nauwelijks budget is voor vrijwilligersbijdragen. We geloven dat dit voortkomt uit de intrinsieke motivatie die
alle vrijwilligers hebben ten aanzien van duurzaamheid in de breedste zin van het woord.
Deze intrinsieke motivatie is ook terug te vinden in de manier hoe de stichting in nauwe samenwerking met de
begunstigden werkt. De stichting is van mening dat het belangrijk is dat de cacaoboeren constant worden betrokken bij de implementatie van het agroforestry systeem. Door samenwerking en een goede opleiding door (lokale)
trainers en door te leren kijken naar signalen in de natuur, zullen de voordelen van agroforestry te zien zijn. De
leiding wordt dan niet van buitenaf opgelegd. Dit zal voldoende reden zijn om de overstap te maken en er niet
mee te willen stoppen. Het uiteindelijke doel is dat de lokale mensen de regie in handen hebben.
Als we intrinsieke motivatie willen aanwakkeren, is het belangrijk om er bewust van te zijn dat de definitie en ervaring van intrinsieke motivatie kan verschillen tussen individualistische samenlevingen, zoals Nederland, en collectivistische samenlevingen, zoals Indonesië. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat wanneer mensen uit individualistische samenlevingen de keuze zelf mogen maken, ze meer intrinsieke motivatie ervaren.5 Collectivistische
mensen daarentegen, bleken meer intrinsiek gemotiveerd te zijn als de keuze consistent was met de groepsnorm.5
De gemeenschap van Lauwo in Luwu Timur, beschikt over grote bereidwilligheid om een duurzaam landbouwsysteem op te zetten. Ook het saamhorigheidsgevoel in de gemeenschap is krachtig. Trainingen door een lokaal
team op frequente basis waarbij socialisatie een belangrijk onderdeel is, kunnen de boerengemeenschap van
Lauwo positief beïnvloeden om de overstap naar het agroforestry systeem te maken. De stichting gelooft dat door
intensief begeleiden en ondersteunen het mogelijk is om deze ommekeer te maken.
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2. Bereikte resultaten in Indonesië
2.1 Inleiding
Het eerste jaar van het bestaan van Stichting La Galigo was een jaar van voornamelijk relaties opbouwen met
lokale belanghebbenden en partijen op Sulawesi, Indonesië. Daarnaast is er een begin gemaakt om de reeds aangelegde organische cacao modeltuin te herontwikkelen naar een agroforestry modeltuin.

2.2 Projectreis maart 2019 (6 - 13 maart)
Voorzitter Fatima en projectmedewerker Rudy zijn in maart naar Luwu Timur vertrokken. Voor de projectreis
stonden de volgende zaken op de agenda:
▪ verdere relaties opbouwen en plannen maken in samenwerking met verschillende partijen;
▪ de boeren een inzicht geven over wat agroforestry is;
▪ de modeltuin in kaart brengen;
▪ contacten leggen met de lokale basisschool om deze te betrekken in het project.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten en projecten en een kleine impressie met behaalde resultaten:

Meeting met alle samenwerkende partijen
Op 7 maart 2019 vond de meeting plaats tussen de verschillende partijen. De volgende partijen waren aanwezig:
▪ Dhr. Haeruddin en Dhr. Amir Abu van de boerengroep Lauwo
▪ Dhr. Peni Agustianto - Sectormanager cacao en koffie bij Rikolto Indonesia.
▪ Mevr. Hadidjah - Coördinator van de landbouwdienst (PPL) in het subdistrict Burau
▪ Dhr. Yusuf - Hoofd landbouwdienst (PPL) en boer uit de boerengroep van Lauwo.
▪ Dhr. Asrul, dhr. Anton en dhr. Karman - Boerencoöperatie Cahaya Sehati
▪ Rudy van der Aar en Fatima Spalburg - Stichting La Galigo.
Er is besproken hoe project La Galigo zal worden voortgezet en hoe de rollen in de samenwerking verdeeld zullen
worden. Er is voorgesteld om dhr. Amir en de lokale boeren te laten ondersteunen door medewerkers van Cahaya
Sehati en dhr. Yusuf van de lokale landbouwdienst. De landbouwdienst geeft landbouwadvies op een informele
wijze aan boeren en hun families om hun gedrag te veranderen zodat zij in staat zijn hun eigen problemen op te
lossen en door hun inspanningen de resultaten van hun bedrijf of levensstandaard te verbeteren. De landbouwdienst kan dus een positieve invloed hebben in de overstap naar agroforestry.
Om de lokale cacaoboeren erbij te betrekken, wordt de volgende dag een meeting met hen georganiseerd. Daarbij
zijn ook leden van Cahaya Sehati, een boerencooperatie uit het subdistrict Tomoni. Er is nog geen boerencoöperatie in het subdistrict Burau maar wel een paar boerengroepen. In de toekomst hopen de lokale boeren zichzelf
beter te organiseren en een boerencoöperatie te kunnen starten. Het behoort tot de mogelijkheden dat Stichting
La Galigo hen hierbij ondersteunt.
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Kerngegevens

Doel
Kennismaken en bespreken hoe we kunnen samenwerken
Activiteiten
Bespreking over de volgende onderwerpen:
▪ Op wat voor manier kunnen we samenwerken?
▪ Hoe zullen we het project en aanleg van de modeltuin voortzetten?
▪ Hoe kunnen we de lokale boeren betrekken?
Resultaat
▪ Er is verbinding gelegd tussen Stichting La Galigo en lokale partijen.
▪ Er is een informele afspraak tot samenwerking tussen de partijen gemaakt.
▪ Er zijn afspraken gemaakt hoe we het project en de aanleg van de modeltuin zullen voortzetten.
▪ Er is een boerenmeeting georganiseerd.

Meeting voor lokale cacaoboeren en partijen
Vrijdag 8 maart 2019 vond de meeting met alle lokale cacaoboeren en samenwerkingspartners plaats die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het project. Ook het dorpshoofd was aanwezig. Er was een mooie opkomst
van 25 personen.
Tijdens een presentatie van de voorzitter kwamen de doelen van project La Galigo aan de orde. Het eerste doel
is om de modeltuin helemaal af te maken zodat deze als voorbeeld en educatietuin kan fungeren. Daarna zal
het agroforestry systeem worden uitgerold over alle cacaoplantages. Ook werd het idee geopperd om in een later
stadium een boerencoöperatie op te richten. Dhr. Peni van Rikolto gaf een korte presentatie over agroforestry
en de voordelen hiervan. Ook kwam aan de orde wat de boeren nu al kunnen doen om al de stap te maken naar
biologisch verbouwen. De bijeenkomst werd besloten met een tour door de modeltuin waarbij de boeren de gelegenheid kregen om vragen te stellen.

Kerngegevens

Doel
Het socialiseren met en informeren van de lokale boerengemeenschap met als streven hen te betrekken bij project
La Galigo.
Activiteiten
Presentaties over de volgende onderwerpen:
▪ Wat zijn de doelen van project La Galigo?
▪ Wat is agroforestry?
▪ Wat kan nu al gedaan worden om de stap naar biologisch verbouwen te maken en plagen en ziekten tegen te gaan?
Resultaat
▪ Het leggen van verbinding tussen Stichting La Galigo, de belanghebbenden en lokale partijen.
▪ Het bevorderen van kennis over agroforestry en biologisch verbouwen.
▪ Het stimuleren van belanghebbenden om de overstap te maken naar organisch verbouwen.
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Voorlichting zwerfafval en plastic verzamelen
Tijdens de beginfase van de aanleg van de modeltuin viel ons op dat zwerfafval een groot probleem is. Aangezien
we zo duurzaam mogelijk te werk willen gaan is dit een aandachtspunt. Stichting La Galigo hecht waarde aan het
leggen van verbinding met alle lagen van de lokale bevolking. Om het zwerfvuilprobleem aan te kaarten en bewustwording te creëren omtrent dit probleem, is in overleg met de lokale school besloten om de jeugd te betrekken. Projectmedewerker Rudy organiseerde in het kader hiervan een les over zwerfafval op de lokale basisschool
voor ruim 80 kinderen. De volgende dag zijn de kinderen plastic gaan verzamelen. Het schoolhoofd besloot om
hier een wekelijkse activiteit van te maken.

Kerngegevens

Doel
Kinderen en leerkrachten leren om bewuster om te gaan met hun omgeving.
Activiteiten
▪ Voorlichting over zwerfafval en wat voor effect dit heeft op het milieu.
▪ Het verzamelen van plastic.
Resultaat
▪ Het bevorderen van bewustwording over de negatieve effecten van zwerfafval op het milieu bij lokale kinderen.
▪ Het aanzetten om zwerfafval en (plastic)afval op een centrale plek te verzamelen zodat het de omgeving niet
vervuilt.

In kaart brengen van de modeltuin
Zondag 10 maart zijn de afmetingen van de modeltuin in kaart gebracht zodat lokaal en vanuit Nederland kan
worden nagedacht over het ontwerp. De tuin is opgemeten met een gps-tracker en er is gekeken naar factoren als
de zon, wind, wat er al groeit en wat de buren verbouwen. Deze gegevens zijn van belang voor het maken van
het agroforestry ontwerp.

Activiteiten
▪ In kaart brengen van het land, de omgeving en de omstandigheden.

Kerngegevens

Doel
Het in kaart brengen van de modeltuin zodat nagedacht kan worden over de herontwikkeling en het maken van
een nieuw agroforestry ontwerp.

Resultaat
▪ Een beter inzicht over de modeltuin zodat er kan worden nagedacht over het ontwerp
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Evaluatie projectreis
De projectreis was zeer geslaagd. Ondanks de korte aanwezigheid is er verbinding gelegd tussen de lokale belanghebbenden en lokale organisaties en partijen. De maanden die volgden is de stichting aan de slag gegaan met
plannen, fondsen werven en sponsoren benaderen zodat er voldoende financiële middelen beschikbaar komen om
het project voort te zetten. Ondertussen werkt dhr. Amir met hulp van dhr. Yusri en lokale organisaties aan het
onderhoud van de modeltuin in Indonesië.
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2.3

Kick-off november 2019 (2 - 8 november)

De cacaobomen zijn in 2017-2018 geplant, maar er was lokaal onvoldoende kennis om de modeltuin
verder te ontwikkelen. La Galigo’s Garden Gathering met daarbij de crowdfunding en f linke donaties
maakte het mogelijk om een volgende stap te zetten in project La Galigo. Op 2 november 2019 komen
voorzitter Fatima en projectmedewerker Rudy en vrijwilliger Saga aan in Lauwo, Luwu Timur aan om
zich in te zetten voor de 'Kick-off', de volgende fase.
Het doel van de kick-off in Sulawesi is om:
▪ agroforestry in de modeltuin te implementeren;
▪ de samenwerking te versterken met lokale boerengemeenschappen, lokale overheid, professionals, studenten,
landbouworganisaties en vrijwilligers.
Hierna volgt een overzicht van de verschillende activiteiten en projecten en een kleine impressie met behaalde
resultaten:

Analyse modeltuin
Om een agroforestry systeem aan te leggen, is het van belang te analyseren wat er al is.
Dat bestaat onder andere uit het observeren van al het leven in de tuin zoals planten,
bomen en dieren. De aanwezigheid van insecten vormt een indicatie of er genoeg
biodiversiteit aanwezig is. Ook moet er worden gekeken op welke plekken er water
is en hoe het wordt opgenomen. Daarnaast is het van belang om te kijken hoe de
bodemstructuur is.
Doel
De omgeving analyseren om inzicht te krijgen in hoe men gericht te werk kan gaan.

Kerngegevens

Activiteiten
Voor de analyse is er observatie gedaan en de volgende zaken zijn vastgesteld:
▪ aanwezigheid van planten en insecten, verdeling en opname van water, bodemstructuur, afstand tussen de
cacaobomen en andere gewassen
▪ Informatie over de geschiedenis van het stuk land en wat er in het verleden is verbouwd.
▪ Wat is de staat van de planten en/of zijn er ziektes?
▪ Met lokale professionals is geanalyseerd en gekeken waar verbeteringen te behalen vallen en hoe dit te doen.
Resultaat
▪ Door de analyse is er een gedetailleerd uitgangspunt verkregen voor de herontwikkeling van de modeltuin.
▪ Het is duidelijk geworden dat de grondkwaliteit sterk zal moeten worden verbeterd.
▪ Het is zichtbaar geworden dat er een grotere diversiteit moet worden aangeplant om een optimale en gezonde
demonstratietuin te ontwikkelen die ziektes en virussen buiten houdt.
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Garden Gathering Lauwo
Op 6 november 2019 vond de Garden Gathering in Lauwo plaats. Met deze bijeenkomst werd fase 3 van project
La Galigo samen met de lokale cacaoboeren en lokale partijen ingeluid. Er was een goede opkomst van ongeveer
30 boeren en andere genodigden. Ook waren er een paar scholieren aanwezig van een lokale agrarische opleiding.
Tijdens de inleiding werd er verteld over de organisatie in Nederland en de ontwikkelingen van het project sinds
de bijeenkomst in augustus 2018. Daarna werd er een korte film vertoond over agroforestry. Na afloop hiervan
gaf projectleider Rudy een korte workshop over agroforestry en de plannen van herontwikkeling. Na het officiële
gedeelte was het tijd voor socialiseren, hapjes en een rondleiding door de modeltuin. Daar kwamen de gesprekken en vragen los.

Kerngegevens

Doel
Inluiden van fase 3 samen met de lokale boerengemeenschap en organisaties.
Activiteiten
▪ Informeren over de ontwikkelingen en de huidige stand van zaken.
▪ Workshop over agroforestry.
Resultaat
▪ Het leggen van verbinding met de lokale boeren gemeenschap en organisaties.
▪ Het bevorderen van kennis over agroforestry.
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Het verrijken van de grond en het onderhoud van de modeltuin
Uit de analyse is gebleken dat er aan de grondkwaliteit moet worden gewerkt. Grond verrijken zodat het een rijke
organische bodem wordt, is een van de belangrijkste principes van agroforestry. De chop & drop techniek wordt
gebruikt om te mulchen (het bedekken van de bodem rondom planten en struiken met organisch materiaal). Dit
is belangrijk want de grond wordt dan voorzien van nutriënten zoals kalium, ijzer, zink, koper en magnesium.
Deze stimuleren de groei van de gewassen en de groei van gezonde bacteriën in de grond. Helaas produceert
de modeltuin vooralsnog onvoldoende organisch materiaal om de volledige tuin te voorzien. Om de natuur een
handje te helpen, wordt organische compost aangeschaft om de modeltuin van compost te voorzien. Verder is
snoeien en regelmatig oogsten van essentieel belang om een gezonde tuin te behouden.

Kerngegevens

Doel
Het verbeteren van de grondkwaliteit zodat het een humusrijke bodem wordt.
Activiteiten
De grond verrijken door middel van de volgende activiteiten:
▪ compost verspreiden;
▪ mulchen;
▪ chop & drop;
▪ snoeien;
▪ oogsten.
Resultaat
▪ Het ecosysteem komt op gang en dit is zichtbaar doordat er meer insecten zijn.
▪ We zien veel wormen in de aarde en dat is een teken van een gezonde grond.
NB. Het blijft een continu proces om organisch materiaal te winnen en terug te geven aan de bodem. Het is noodzakelijk om de
tuin aandachtig te observeren en agroforestry toe te passen om een optimaal resultaat te realiseren.
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Het implementeren van het agroforestry ontwerp

Bouw composthuis

Na de analyse is er gewerkt aan de grondkwaliteit en is een ontwerp uitgetekend waarbij rekening is gehouden met de huidige beplanting. Het is
belangrijk om bij het maken van een ontwerp goed te kijken naar de functionaliteit van en de interactie tussen de bomen en gewassen. Zo is er beplanting
nodig die stikstof kan afgeven aan andere gewassen via wortels en organisch materiaal. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook schaduw nodig voor de cacao. Ook moet gekeken
worden naar het planten van gewassen voor economische redenen op korte en lange termijn.
De prijs van een gewas op de markt en de houdbaarheid ervan zijn belangrijke factoren om mee te nemen in
het ontwerp. Groente, fruit en kruiden kunnen worden verkocht, of worden bewaard voor eigen gebruik. Houtproductiebomen geven pas na tientallen jaren rendement, maar kunnen dienen als pensioenvoorziening. Dit zijn
enkel voorbeelden ter illustratie van de factoren waarop de keuze voor een bepaald gewas in het agroforestry
ontwerp gebaseerd wordt.

Kerngegevens

NB. De modeltuin geeft ook een manier om te kijken of het systeem zal werken op deze locatie. Er zullen ongetwijfeld aanpassingen
moeten worden gemaakt om een optimaal rendement te behalen. Dat geldt overigens voor ieder aangelegd voedselbos.

Doel
Het maken van organische compost.
Activiteiten
▪ Het laten storten van een betonnen fundering.
▪ De bouw van een muurtje.
▪ De bouw van een dak.

Kerngegevens

Doel
▪ Een ontwerp van een agroforestry modeltuin creëren waarin diverse gewassen zullen groeien met verschillende
oogstperiodes maar met cacao als hoofdgewas.
▪ Het implementeren van dit ontwerp zodat er een voorbeeld is waar men kan zien en leren hoe agroforestry werkt.

Er is een composthuis gebouwd, omdat de modeltuin nog te weinig organisch materiaal bevat om al de grond te
voorzien van compost. Het inkopen van compost moet worden vermeden omdat er schadelijke stoffen in kunnen
zitten. Daarnaast is het goedkoper om het zelf te maken. Wanneer het aantal gewassen toeneemt, is het mogelijk
om eigen organisch materiaal te gebruiken om compost te maken. Dit kan aangevuld worden met bijvoorbeeld
zaagsel of ander organisch materiaal, zoals bijvoorbeeld groente- en fruitresten uit de keuken.

NB. De bouw van het composthuis is van start gegaan in november 2019 en is in januari 2020 afgemaakt door dhr. Amir en
projectmedewerker Rudy
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

Activiteiten
▪ Er is een ontwerp gemaakt voor de modeltuin in samenwerking met de beheerders van de modeltuin.
▪ Aan de hand van dit ontwerp zijn er gewassen aangeschaft (zie pagina 11/12 afbeeldingen agroforestry).
▪ Diverse gewassen zijn aangeplant in enkele voorbeeldrijen.
Resultaat
▪ Er is een begin gemaakt in de implementatie van agroforestry.
▪ Er is een grotere diversiteit aan gewasssen.
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3. Fondsenwerving en promotie in Nederland

Waterput en regenwateropvangsysteem
Indonesië heeft een tropisch klimaat en dat betekent dat het land een regenseizoen en een droog seizoen kent.
Vanwege een chronisch tekort aan water buiten het regenseizoen heeft de stichting een regenwateropvangsysteem
aangelegd. Daarnaast is gestart met de bouw van een waterput. Vanwege de klimaatverandering is er zelfs tijdens
het regenseizoen soms een tekort aan water. Deze twee methoden zullen gebruikt worden totdat het agroforestry
systeem zelf in staat is om voldoende water vast te houden.

Activiteiten
▪ Aanschaf en plaatsing van een regenwateropvangsysteem.
▪ Het aanleggen van een waterput.

Kerngegevens

Doel
Een opvangsysteem om het gebrek aan water op te lossen in periodes van droogte en een watervoorziening aanleggen voor de toekomstige educatiefaciliteit.

3.1

Acties en evenementen

Het jaar 2019 is het eerste jaar waarin de stichting is begonnen met fondsenwerving ten behoeve van het organisch
cacao project La Galigo. De organisatie is dan ook zeer recent begonnen met het opbouwen van een netwerk.
Team La Galigo heeft zich daarom ingezet voor of meegedaan aan diverse evenementen/activiteiten met als doel:
▪ promotie van project La Galigo door middel van het leggen van relaties en daarmee ons netwerk uit te breiden;
▪ zichtbaar worden;
▪ bewustwording creëren;
▪ inzamelen van fondsen, sponsorgelden en donaties;
▪ het vrijwilligersteam uitbreiden.
Hieronder vindt u een overzicht met een kleine impressie van de verschillende evenementen en activiteiten waar
team La Galigo en de samenwerkingspartners zich voor hebben ingezet.

Resultaat
▪ Een regenwateropvangsysteem waarmee het mogelijk is om 1000 liter regenwater op te vangen om de modeltuin te voorzien van water.
▪ Een waterput waarmee in droge periodes grondwater opgepompt kan worden.

Chocoladeletter actie CacaoLab
De eigenaren Pauline Gingnagel en Sabien Poutsma van het CacaoLab, een chocoladewinkel op de Zaanse Schans,
gericht op fine flavour en eerlijke chocolade, hebben begin 2019 een chocoladeletteractie georganiseerd. De
chocoladeletters waren in het kader van de intocht van Sinterklaas gedoneerd door de gemeente Zaanstad. In
overleg en met goedkeuren van de gemeente zijn er uiteindelijk 275 chocoladeletters bij het CacaoLab verkocht
ten behoeve van project La Galigo. Aangezien voorzitter Fatima Spalburg en een aantal vrijwilligers werkzaam
zijn of waren bij het CacaoLab, werd er veel aandacht aan de verkoop besteed. Ook werd aan alle klanten verteld
dat ze met de aankoop Stichting La Galigo steunen om de cacaoboeren op Sulawesi de overstap te laten maken
van monocultuur naar agroforestry.

Kerngegevens

Doel
▪ De verkoop van chocoladeletters ten behoeve van project La Galigo.
▪ Bekendheid vergroten door te vertellen over project La Galigo en de doelstellingen onder nieuw publiek.
Activiteiten
▪ Klanten informeren over project La Galigo en de verkoop van een chocoladeletter waarmee ze dit project kunnen steunen.
Resultaat
▪ Project La Galigo onder de aandacht gebracht bij de klanten.
▪ De volledige opbrengst van €550,00 euro ging naar project La Galigo.
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Chocoa Festival 2019
Op 23 en 24 februari 2019 vond in de Beurs van Berlage de 7e editie van het Chocoa festival plaats. Stichting
La Galigo was voor het eerst aanwezig met een eigen stand. Het Chocoa Festival is een evenement waar cacao- en
chocoladeliefhebbers in elke vorm samenkomen. Het wordt georganiseerd om te laten zien dat de cacaosector
in Amsterdam duurzame ambities heeft en wil bijdragen aan de duurzaamheid van de gehele cacao-industrie.
Chocoa moedigt de productie en consumptie van duurzame cacao en chocolade aan. Het is een uniek event, omdat het alle belanghebbenden samenbrengt en daarbij een brug bouwt tussen de productie en consumptie van
chocolade.
Een groot deel van het La Galigo team had in de voorgaande jaren het festival al eens bezocht, waarbij werd opgemerkt hoeveel animo het trok en hoe divers de stands waren. Al snel werd duidelijk dat Indonesische chocolade
heel matig vertegenwoordigd was in de vorm van een enkele reep die werd verkocht door een groothandel in
duurzame chocolade. Een organisatie als La Galigo haakt met haar missie precies aan bij het doel van het Chocoa
festival.

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 cacaoindustrie in Indonesië.
▪ 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
▪ Informeren over de stichting en over het organisch cacao project La Galigo.
▪ Verkoop van chocolade van cacao uit Sulawesi gemaakt door Choxplore en de Euforij.
▪ Verkoop van brownies van duurzame chocolade.
▪ Verkoop van eigen gebreide haarbanden.
▪ De mogelijkheid tot de adoptie van een cacaoboom.
▪ Bewustwording creëren over de misstanden in de cacaoindustrie en informeren over het arbeidsrovende proces
van chocolademaken door 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 cacaoindustrie.
Resultaat
▪ Adoptie van 39 cacaobomen € 527,50
▪ In totaal 75 brownies verkocht, € 2,50 per stuk € 187,50
▪ Haarbanden live gebreid by Yara € 50,00
▪ Verkoop van zowel grote (80 gr.) als kleine (40 gr.) chocoladerepen € 265,00
▪ Project La Galigo onder de aandacht gebracht bij de bezoekers
▪ Het netwerk van de stichting is vergroot door het leggen van nieuwe contacten.
▪ Een nieuwe vrijwilliger/bestuurslid
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IVTAR
Ivtar is een initiatief van o.a. Dimple Sokartara wat staat voor Indonesische Vegetarische Iftar. De iftar is de
maaltijd die tijdens de ramadan dagelijks wordt gegeten na zonsondergang om het vasten te verbreken. Indonesisch verwijst naar het Indonesische eten dat wordt verzorgd en betekent niet dat er alleen mensen uit Indonesië
komen. Tijdens Ivtar wordt niet alleen deze gezamenlijke maaltijd genuttigd, maar is er ook veel ruimte voor
verbinding en uitwisseling tussen moslims onderling en tussen moslims en niet-moslims. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk thema. Ivtar werd in 2019 in Amsterdam op vrijdag 10 mei en een week later in Rotterdam
op zaterdag 18 mei gehouden. Passend bij het bezinnende karakter van de ramadan, verbindt Ivtar zich graag
aan goede doelen, waarbij dit in 2019 Stichting La Galigo was. Het was ook voor het bestuur een eer dat ze de
gelegenheid kregen om project La Galigo te presenteren.

Kerngegevens

Doel
▪ Bekendheid vergroten door te vertellen over project La Galigo en de doelstellingen onder nieuw publiek.
▪ Verbinding zoeken, netwerken, (kennis)uitwisseling en duurzaamheid.
▪ Inzamelen van donaties, verkoop van chocolade en cacaoboomadopties.
Activiteiten
▪ Zowel in Amsterdam als in Rotterdam vertellen over project La Galigo, de doelstellingen en het verhaal erachter.
▪ Netwerken en contact leggen met verschillende mensen.
▪ Verkoop van chocoladerepen en boomadopties.
Resultaat
▪ Project La Galigo onder de aandacht gebracht bij het publiek, waarvan veel mensen een band hebben met Indonesië
en met kleinschalige verbindende initiatieven zoals de Ivtar zelf.
▪ Daarnaast is tijdens de twee bijeenkomsten in totaal € 290,00 opgehaald voor project La Galigo aan donaties en
verkochte chocolade.
▪ Adoptie van 3 cacaobomen (opbrengst € 45,00).
▪ Het netwerk van de stichting is vergroot door het leggen van nieuwe contacten.
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Garden Gathering
In de middag en avond van 7 september 2019 vond de Garden Gathering plaats in Proeftuin de Luwte te Amsterdam-Noord. Het was het eerste evenement dat de stichting zelf geïnitieerd, georganiseerd en uitgevoerd heeft.
Het bestuur en de vrijwilligers hebben met de partners van de stichting een gezellig evenement op touw gezet met
als klap op de vuurpijl de lancering van de crowdfundingscampagne. Dit vond plaats in de prachtige, natuurlijke
setting van proeftuin de Luwte in Amsterdam. De gasten hebben kennis kunnen maken met de stichting en haar
ambities. Er werden workshops gegeven over chocolade maken en agroforestry. Daarnaast werden de gasten voorzien van een heerlijk Indonesisch diner, live-muziek, quizzen, storytelling, interviews en presentaties. Dit zorgde
voor een onvergetelijke avond die in de komende jaren zeker voor herhaling vatbaar zal zijn.

Kerngegevens

Doel
▪ Het versterken van de achterban (vrijwilligers, bestuursleden en vaste donateurs en volgers) door samen iets te
creëren waaraan iedereen een eigen, creatieve bijdrage kan leveren.
▪ Het inluiden van een crowdfundcampagne middels het medium Geef.nl en het oproepen van bezoekers om te
doneren en/of om als ambassadeur voor de stichting op te treden.
▪ Bekendheid vergroten door te vertellen over project La Galigo en de doelstellingen onder nieuw publiek.
▪ Het uitbreiden van het netwerk van de stichting met gelijkgestemde partners en het mogelijk aangaan van
nieuwe samenwerkingsverbanden.
Activiteiten
▪ Een workshop agroforestry verzorgd door João Lotufo (Anna’s Tuin en Ruigte).
▪ Een workshop chocolade maken verzorgd door Pauline Gingnagel (Cacaolab).
▪ Een Q&A-sessie met Norbert Mergen (Clearchox) waarin hij zijn ervaringen deelde over de verkoop van duurzame chocolade.
▪ Een Indonesisch, vegetarisch diner klaargemaakt door vrijwilligers van team La Galigo.
▪ Een presentatie van Valentina Bosia, vrijwilliger en chocolademaker, over haar ervaringen met het lesgeven van
vrouwen in Ivoorkust in het maken van chocolade.
▪ Een workshop zang en improvisatie van Nicoline Snaas.
▪ Live-muziek van: Rachman, Leonardo da Fonseca, Jilby Scheuer, Nicoline Snaas, Gaby, Caspar, Coline Pannier en
Sam Philips.
▪ Een duurzaamheidsquiz georganiseerd door vrijwilligers van team La Galigo.
Resultaat
▪ Project La Galigo onder de aandacht gebracht bij het publiek.
▪ Ontvangst van 51 tevreden bezoekers.
▪ Opbrengst ticketverkoop € 585,50.
▪ Donatie van Krakakoa chocoladerepen door gastspreker Norbert Mergen (Clearchox) voor verkoop tijdens het
evenement. De verkoop heeft € 155,00 opgebracht.
▪ De crowdfundingcampagne via Geef.nl bracht uiteindelijk € 1405,00 op.
▪ Het netwerk van de stichting is vergroot door het leggen van nieuwe contacten.
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Evenement: Voeding & Duurzaamheid
Op 2 november 2019 stond de stichting met een stand op het evenement Voeding & Duurzaamheid geïnitieerd
door de Nieuwe Bibliotheek Almere. De vraag die deze dag centraal stond, luidde: ‘Wat kunnen wij zelf doen
om een gezonde leefwereld te behouden voor de toekomst?’ Er waren verschillende stands aanwezig die iets met
duurzaamheid en voeding te maken hadden.

Activiteiten
▪ Informeren over de stichting en over het organisch cacao project La Galigo.
▪ Verkoop van cacaothee en brownies van duurzame chocolade.
▪ De mogelijkheid tot de adoptie van een cacaoboom.

De Wilde Ganzen-Partindag 2019
Op zaterdag 28 september 2019 vond de Wilden Ganzen-Partindag plaats. Een evenement voor particulier initiatief ontwikkelingssamenwerking die door de brancheorganisatie Partin in samenwerking met de Wilde Ganzen
werd georganiseerd. Voorzitter Fatima, projectmedewerker Rudy en vrijwilliger Nina hebben deze bijzondere
bijeenkomst bijgewoond. Het programma bestond uit inspirerende thema’s en de mogelijkheid om diverse workshops en lezingen te volgen. Zo waren er workshops over de volgende onderwerpen: Effectieve samenwerking,
Integriteit, Particuliere Fondsenwerving, Storytelling, Sustainable Development Goals en meer. Lezingen werden
gegeven over onder andere ‘Fairtrade & Ontwikkeling’, ‘Onbedoelde effecten van ontwikkelingshulp’ en ‘Uitdagingen voor groeiende organisaties’. Tot slot was er tijd om te netwerken.

Resultaat
▪ Project La Galigo onder de aandacht gebracht bij het publiek.
▪ Adoptie van 3 cacaobomen € 45,00.
▪ Verkoop van brownies en cacaothee € 118,00.
▪ Het leggen van nieuwe relaties waaronder gelijkgestemden zoals Xavier Giorgi, organisator van het Weerwoud,
een agroforestry project in Almere-Stad

Kerngegevens

Doel
▪ Het opdoen van kennis.
▪ Bekendheid vergroten door te vertellen over project La Galigo en de doelstellingen onder nieuw publiek.
▪ Het uitbreiden van het netwerk van de stichting met gelijkgestemde partners en het mogelijk aangaan van
nieuwe samenwerkingsverbanden.

Kerngegevens

Doel
▪ 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 opdoen van kennis.
▪ Het uitbreiden van het netwerk van de stichting met gelijkgestemde partners en het mogelijk aangaan van
nieuwe samenwerkingsverbanden.

Activiteiten
▪ De medewerkers van stichting La Galigo hebben de volgende workshops en lezingen gevolgd: openingslezing
over Briljante mislukkingen, Particuliere Fondsenwerving, Shifting the Power, Briljante mislukkingen, Geef je
missie vleugels
▪ Tijdens verschillende netwerkgesprekken zijn er nieuwe contacten gelegd met verschillende personen en organisaties.
Resultaat
▪ Er is bruikbare kennis opgedaan die van pas komt in de samenwerking met de belanghebbenden en bij het
fondsen werven.
▪ Project La Galigo onder de aandacht gebracht bij andere organisaties en personen.
▪ Het netwerk van de stichting is vergroot door het leggen van nieuwe contacten.
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3.2

La Galigo in de media

Het snuffelpand te Ridderkerk, Vrouwen voor Vrede

Er is veel interesse geweest vanuit verschillende organisaties die artikelen hebben geschreven over project La Galigo. Hierbij op een rijtje:

Peter Chocolade
Peter is een chocoholic die in zijn blog vol passie schrijft over zijn zoektocht naar heerlijke chocolade. Zo heeft hij
ook over project La Galigo geschreven. Hij vertelt onder andere over de persoonlijke weg van voorzitter Fatima
bij de oprichting van de stichting en de overgang van monocultuur naar agroforestry, waarmee de stichting cacaoboeren wil steunen. Ook beschrijft hij over het proeven van de La Galigo 75% bean to bar reep (gemaakt door
Choxplore) als puur genot. Na het vergelijken met andere repen waarvan de bonen afkomstig zijn uit Sulawesi
komt hij tot de conclusie dat het gebied aan smaakrijkdom veel moois te bieden heeft en daarom organisaties als
La Galigo zeker gesteund moeten worden.
Meer weten over Peter Chocolade of de blog lezen die hij heeft geschreven? Bekijk zijn blog via deze site: http://peterschocolade.
blogspot.com/2019/06/bomen-over-boompjes-en-bomen.html

In April 2019 heeft La Galigo van de kringloopwinkel het Snuffelpand in Ridderkerk een donatie ontvangen van
€ 1500. Het Snuffelpand is opgericht door Vrouwen voor Vrede Ridderkerk ter ondersteuning van voornamelijk
kleine projecten in ontwikkelingslanden. De kringloopwinkel doet, indien mogelijk, iedere maand een donatie aan
een kleine ngo. Over de donatie aan La Galigo verscheen het onderstaande artikel in de lokale krant, de Combinatie.
Meer weten over Vrouwen voor Vrede? Ga naar: https://vrouwenenduurzamevrede.nl/activiteiten/werkgroep-ridderkerk/

Belindomag
Belindomag houdt Indonesiërs in Nederland up-to-date over wat er allemaal gebeurt in hun gemeenschap in
zowel Nederland als in Indonesië. Ze schrijven over verschillende onderwerpen zoals het nieuws, entertainment,
reizen, evenementen, hotspots, toko’s, restaurants, etc. Ze hebben de missie om Indonesiërs in Nederland aan te
trekken en te verbinden door middel van het delen van verhalen en informatie. In een artikel delen ze het verhaal
en het werk van Stichting La Galigo. De organisatie wordt in dit artikel omschreven als pionier op het Chocoa
Festival van 2019.
Meer weten over Belindomag of het artikel dat zij hebben gepubliceerd lezen? Bekijk dan de volgende link: https://belindomag.nl/
event-nl/organic-cocoa-project-la-galigo-de-pionier-op-het-chocoa-festival-2019-in-amsterdam

Initiatives of change
IofC is een wereldwijd netwerk van mensen van verschillende levensovertuigingen met als gemeenschappelijk doel
zich in te zetten voor een betere samenleving. De organisatie streeft naar een rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld waaraan iedereen op zijn eigen wijze een gewetensvolle bijdrage kan leveren.
Hennie de Pous-de Jonge heeft projectmedewerker Rudy van der Aar geïnterviewd en schrijft over zijn bijdrage
aan Stichting La Galigo, maar ook over wat het hem brengt. Daarnaast komen Rudy’s plannen aan bod om een
aantal maanden naar Sulawesi te vertrekken namens La Galigo om de boeren te ondersteunen. In het artikel wordt
met veel enthousiasme over onze fondsenwervingscampagne geschreven. ‘We waren zeer onder de indruk van de
goede organisatie, de energie en de grote hoeveelheid, veelal jonge, vrijwilligers.’ aldus Hennie de Pous-de Jonge.
Meer weten over Initiatives of Change of het volledige stuk lezen van Hennie de Pous-de Jonge? Bekijk dan: https://www.iofc.nl/
enthousiast-voor-een-duurzame-cacaoteelt-sulawesi. Benieuwd naar Rudy’s tijd op Sulawesi, zijn samenwerking met agricultuur
professional Yusri en de voortgang van het project? Bekijk dan: https://www.iofc.nl/cacaoteelt-sulawesi-vervolg

Lupo Czekolada
Paulina en Luca zijn de eigenaars van een chocoladewinkel in Polen en schrijven regelmatig blogs over chocolade.
Ze zijn geïnspireerd door zowel het Poolse als Italiaanse vakmanschap en creëren zelf de verfijndste chocolade.
Paulina is op het Chocoa Festival langsgeweest bij de stand van La Galigo waar ze chocolade had geproefd. Ze
was zeer onder de indruk en heeft later een blog geschreven waarin ze het verhaal van La Galigo deelt. Paulina
en Luca moedigen lezers aan een boom te adopteren en daarmee het project te steunen.
Het hele stuk lezen of meer informatie over hun winkel? Bekijk dan: https://lupo-czekolada.pl/adoptuj-drzewo-kakaowca-nasulawesi/
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Financien

Herziene ambities voor 2020 en toekomstplannen

Inkomstenoverzicht 2019:

Stichting La Galigo had grote plannen voor het jaar 2020. Naast het richten op fondsenwerven en het verkrijgen
van donaties is er een scala aan projecten bedacht die de stichting hoopte uit te voeren. De ontwikkeling van de
agroforestry modeltuin is eind 2019 in gang gezet en de eerste maanden verliep deze zeer goed. Het composthuis
is begin 2020 afgemaakt en er is een put aangelegd om de tuin in droge periodes van water te voorzien. Daarnaast is de toegang tot de modeltuin verbeterd door de aanleg van een brug. Ook is er in februari een training
gegeven aan lokale boeren. Helaas door de uitbraak van Covid-19 zal het de enige training zijn die dit jaar aan
deze boeren zal worden gegeven.

Organisatie
Diverse donaties en boomadopties
Verkopen van producten
Vrouwen voor Vrede
Totaal

Inkomsten
€ 13.764,00
€ 2.474,00
€ 1.500,00
€17.738,00

Er waren plannen om in 2020 een kwekerij aan te leggen met inheemse plantsoorten. Verder zijn er besprekingen geweest om in 2020 bootcamps met leerlingen van een lokale agrarische middelbare school te organiseren.
Het plan was om tijdens deze events de scholieren de basisprincipes van agroforestry te leren. Een project in het
boerenbedrijf gericht op gezondheid, duurzaamheid en saamhorigheid.

Uitgavenoverzicht 2019:
Beschrijving uitgaven		 Uitgaven
Besteed aan project La Galigo
€ 5.303,00
Wervingskosten
€ 1.577,00
Kosten beheer en administratie
€ 639,00
Totale kosten
€ 7.519,00
Toelichting uitgaven:
Project La Galigo: de kosten zijn voor een groot deel besteed aan de aanleg van de modeltuin. De stichting heeft
hiervoor expertise ingehuurd en daarnaast zijn er bomen en zaaigoed aangekocht, een composthuis gebouwd,
waterput en een waterreservoir aangelegd.

Doordat er specifiek budget voor is, had de stichting plannen om een vrouwenproject op te starten. Er was al een
bespreking hiervoor geweest met lokale boerenvrouwen. Het programma betreft de opzet van een biologische
moestuin 'Farm to table' met als doel de locale boerenvrouwen te empoweren. Gezamelijk in een community
garden, fruit en groenten verbouwen voor de verkoop met daarbij een warung: een plek waar men gezonde voeding en drankjes kan nuttigen. Een project waarbij de (jonge) vrouwen met weinig toekomstperspectief leren op
een kleine oppervlakte diverse gewassen te verbouwen zodat er constant oogst is. Computervaardigheden en het
opzetten van een administratie zijn onderdeel van dit project.

Stichting La Galigo is een jonge stichting en in het eerste jaar heeft de stichting om het project te promoten en
zelf fondsen te werven, actief met een groep vrijwilligers diverse evenementen bijgewoond en een groot evenement georganiseerd, producten en diensten verkocht. Hiervoor zijn wervingskosten gemaakt, maar er is daardoor
ook een aanzienlijk bedrag aan inkomsten ontvangen.

De plannen die hiervoor zijn beschreven kunnen door de uitbraak van Covid-19 niet worden gerealiseerd in 2020.
De stichting heeft de plannen drastisch moeten bijstellen. Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om
af te reizen naar Sulawesi. Ook lokaal was het een aantal maanden door de lockdown moeilijk om mensen in te
zetten.

De kosten van beheer en administratie bedragen voornamelijk opstartkosten (notaris- en kamer van koophandelkosten), contributies en bankkosten.

Om toch verder te gaan met de ontwikkeling van de modeltuin heeft de stichting de samenwerking gezocht met
een lokale stichting om het project verder te dragen. Door veelal online te communiceren is er een traject ontwikkeld waarbij young professionals in een traineeship onder leiding van een lokale consultant, de laatste maanden
van het jaar zich zullen inzetten voor project La Galigo. Naast de ontwikkeling van het educatiecentrum, is het
doel om het lokale team te trainen in het geven van workshops en cursussen. In de begroting op de volgende
pagina ziet u wat de beoogde kosten voor project La Galigo over heel 2020.
De stichting is zeer positief over de plannen voor 2021. Door lokaal te investeren in kennis en sociaal ondernemerschap onder jong volwassen met het vooruitzicht om trainer te worden, wordt hen een perspectief geboden die er
eerder niet was. Het lokale La Galigo team ontdekt de ethische idealen waarbij ze zien dat er een onlosmakelijk
verband is tussen zorgen voor de aarde en alles wat leeft en het voorzien in de behoeften van de mens op een
manier die de aarde ten goede komt.
Voor 2021 zal de stichting doorgaan met de plannen die eerder zijn gemaakt. Dit zal het vervolg op het organisch
cacaoproject La Galigo zijn. Daarnaast zal er een begin worden gemaakt aan het vrouwenproject. Naast beiden
projecten zal de kwekerij worden opgezet en een educatieruimte worden gebouwd om op frequente basis educatie
aan lokale boeren en scholieren te geven.
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Begroting project La Galigo 2020

Donaties noodhulp overstroming Masamba 2020

Beschrijving kosten		 Kosten
Agroforestry/boomaanplant/
€ 3000,00
zaaigoed/ water reservoirs/ etc
Educatie (lesmaterialen en consultancy)
€ 9000,00
Telefoon- en modemkosten
€
75,00
Lokaal transport (Indonesië) + benzine
€ 650,00
Totale kosten
€ 12225,00

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:

Toelichting begroting:
Voor de projectbegroting zijn alleen de kosten voor het project La Galigo berekend. De eerste maanden van 2020
zijn er investeringen gedaan voor de modeltuin en daarnaast is er een projectmedewerker ingehuurd om de
modeltuin aan te leggen. In februari is er een consultant ingezet om training aan locale boeren te geven. Na de
uitbraak van Covid-19 is het project tot augustus stil blijven staan. Vanaf augustus is het project in samenwerking met de locale stichting 'Yayasan Indonesia Unggul' gewerkt aan het opzetten van een traject om met young
professionals het project verder te ontwikkelen.

Beschrijving inkomsten
Donaties van organisaties en particulieren
Fundraise auction *
Totaal

Inkomsten
€ 4043,00
€ 1802,00
€ 5845,00

* Online fondsenwerf veiling 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:
Het totale bedrag dat opgehaald is, is op het moment van schrijven van dit jaarverslag nog niet volledig besteed
door de samenwerkingspartners in Indonesië. De planning is om dat in de maand November volledig te doen.
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 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 de stichting van een
nieuw dorp. De stichting heeft besloten om een stuk land van 1000 m2 aan te kopen voor de bouw van huizen.
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Dankwoord sponsoren en partners

Referentielijst

In Indonesië en in Nederland zetten wij ons vol enthousiasme en passie in voor de implementatie van agroforestry. Dit doen wij niet alleen. Wij werken in beide landen samen met inspirerende organisaties en personen.
De bereikte resultaten in het eerste jaar van het bestaan van de stichting zouden niet mogelijk zijn zonder de
bijdragen van onder andere Peni Agustianto, Yusri Majiluddin, het CacaoLab, de Euforij, João Lotufo (Borapermaculturar), Anna’s tuin en Ruigte, het Snuffelpand te Ridderkerk (Vrouwen voor Vrede), Proeftuin de Luwte,
Norbert Mergen van Clearchox en Choxplore. Zij hebben stichting La Galigo ondersteund op het gebied van
kennis, inzet, acties en schenkingen. Daarnaast hebben we donaties ontvangen van verschillende organisaties en
individuele personen.

1.

Mede namens iedereen in Indonesië bedankt het bestuur van Stichting La Galigo iedereen die ons steunt en het
vertrouwen geeft om ons werk goed te kunnen verrichten.

2. Nair, P. R. (1993). An introduction to agroforestry. Springer Science & Business Media.
3.

Lundgren, B. O., & Raintree, J. B. (1983). Sustained agroforestry. Nairobi: ICRAF.

4. Andres, C., Comoé, H., Beerli, A., Schneider, M., Rist, S., & Jacobi, J. (2016) Cocoa in monoculture and
dynamic agroforestry. In: Lichouse, E. (Ed.) Sustainable Agriculture Reviews (pp. 121-153). Cham, Switzerland:
Springer International Publishing.
5.

Namens het bestuur van Stichting La Galigo,

WWF. (2020). The Loss Of Nature And Rise Of Pandemics: Protecting Human And Planetary Health.
WWF, Gland, Switserland.

Hagger, M. S., Rentzelas, P., & Chatzisarantis, N. L. (2014). Effects of individualist and collectivist group
norms and choice on intrinsic motivation. Motivation and Emotion, 38(2), 215-223.

Fatima Spalburg
Voorzitter
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Bijlage sponsoren en samenwerkingspartners

Het snuffelpand te Ridderkerk, Vrouwen voor Vrede

CacaoLab

Het Snuffelpand is een door Vrouwen voor Vrede Ridderkerk opgerichte kringloopwinkel ter ondersteuning van
voornamelijk kleine projecten in ontwikkelingslanden. Zo mogelijk iedere maand doet het een donatie aan een
kleine ngo. In april 2019 heeft stichting La Galigo een donatie ontvangen van € 1500.
Meer weten? Ga naar: https://vrouwenenduurzamevrede.nl/activiteiten/werkgroep-ridderkerk/

Pauline Gingnagel, mede-eigenaar van het CacaoLab, was te gast bij de Garden Gathering om te vertellen hoe
chocolade op traditionele wijze werd gemaakt. Daarnaast hebben Pauline en Sabien project La Galigo sinds het
begin meerdere malen financieel gesteund.
Meer weten of een workshop chocolade of drop volgen? Ga naar: https://www.cacaolab.eu/

Proeftuin de Luwte
In dit gebied in Amsterdam-Noord heeft de Garden Gathering plaats mogen vinden. De Luwte experimenteert
met flora en fauna diversiteit en organiseert projecten die het stadse ondernemen van de toekomst stimuleren.
Op het moment van schrijven bestaat Proeftuin de Luwte helaas niet meer vanwege een nieuw bestemmingsplan van de gemeente
Amsterdam.

Norbert Mergen - ClearChox
Norbert Mergen is een van de eigenaren van ClearChox, een groothandel voor duurzame chocolade. Tijdens het
Garden Gathering evenement heeft hij samen met secretaris Tom een Q&A gedaan. Daarnaast heeft Norbert
chocolade repen van het Indonesische merk Krakakoa gedoneerd aan de stichting.
Meer weten over ClearChox of heerlijke en eerlijke chocolade kopen? Ga naar: https://clearchox.com/

João Lotufo (Borapermaculturar) & Anna’s tuin en Ruigte
Zoals eerder staat beschreven heeft Stichting La Galigo veel kennis over agroforestry aan João te danken. Team La
Galigo heeft nauw samengewerkt met hem, om zijn handleiding over agroforestry in meerdere talen te vertalen,
met als doel om kennis en bewustwording te vergroten. De handleiding is eenvoudig geschreven, wat het met
name door de tekeningen gemakkelijker voor boeren maakt om te volgen. João geeft elke donderdag les aan een
studiegroep in Anna’s tuin, waar hij ons tips heeft gegeven over hoe we onze modeltuin in Indonesië kunnen
vormgeven. Anna’s tuin en Ruigte is een stukje poldernatuur in het Amsterdam Science Park waar de natuur de
ruimte krijgt. In de tuin worden de principes van permacultuur gebruikt.
Meer weten? Ga naar: http://annastuinenruigte.nl/
U kunt de agroforestry manual van Joao Lotufo in diverse talen inzien via de volgende link: https://agroflorestaemquadrinhos.
wordpress.com/english/

Choxplore
In 2018 heeft Choxplore kosteloos bean to bar chocolade gemaakt uit Sulawesi van een kilo cacaobonen die
voorzitter Fatima na een projectreis in maart had meegebracht. Deze viel goed in de smaak. Na de projectreis in
augustus bracht zij 10 kg bonen mee en heeft ditmaal 100 chocoladerepen besteld bij Choxplore. De reep deed
het goed in de verkoop op het Chocoa Festival 2019. De mensen waren laaiend enthousiast over de reep met spicy
en banaantonen.
Meer weten over wat Choxplore nog meer doet? Ga naar: https://www.choxplore.nl/

De Euforij
Isabel van chocoladefabriek de Euforij was zeer geïnteresseerd naar cacaomassa uit Sulawesi. In augustus 2018 na
een projectreis heeft voorzitter Fatima 5 kg cacaomassa meegenomen van een lokale chocolademaker uit Sulawesi.
De cacaobonen waarvan deze massa is gemaakt kwamen van de boerencoöperatie Masagena. Geheel kosteloos
heeft de Euforij chocolade gemaakt en verpakking laten drukken. De repen werden goed ontvangen op het Chocoa
Festival 2019 en droegen bij aan een mooie opbrengst ten behoeve van project La Galigo.
Meer weten over de Euforij? Ga naar: https://www.euforij.nl/
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Foundation

Stichting La Galigo
Bamboepad 22
1448 BL Purmerend
Website: www.lagaligofoundation.com
E-mail: info@lagaligofoundation.com
Find us on:

KvK: 73389269
RSIN: 859505662

