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Voor- en dankwoord
Het jaar 2021 was een bijzonder jaar met wederom veel uitdagingen. Er is geen mogelijkheid om naar La Galigo
Farm af te reizen. Maar omdat er een team in Indonesië is die sinds september 2020 de eerste basisprincipes van
agroforestry en permacultuur aan het leren is, begint het jaar vol goede energie. Ondanks het moeilijke corona
jaar presenteren we dan ook met gepaste trots dit jaarverslag. Hierin vindt u een overzicht van het afgelopen jaar.
U zult zien dat er met beperkte middelen hard wordt verder gewerkt en geleerd en ook in Nederland is het team
ondanks de lockdown bezig om financiën te vergaren zodat het behalen van de doelstellingen van het project
niet stagneren.
Het opdoen van kennis door middel van training en het in praktijk brengen van duurzaam gewassen verbouwen
door middel van agroforestry en permacultuur, is een van de belangrijkste speerpunten van het hele project.
Door het lage budget wordt er gezocht naar betaalbare trainingen in Indonesië waarbij het mogelijk is om in de
praktijk te leren en te werken naar een nog stevigere basis voor de crew van het educatiecentrum. Zo komen we
in contact met Biosphere Foundation op Bali en bij Yayasan Bringin (een Indonesische stichting) die het Omah
Lor project runt in Jogjakarta. In dit jaarverslag kunt u lezen hoe er op deze plekken maar ook via een online
training in het jaar 2021, veel kennis is opgedaan die het project ten goede is gekomen.
Een van de doelstellingen is faciliteren van training en educatie. Er wordt nog geen training aan boeren gegeven
maar het team traint inmiddels groepen studenten. Zo heeft er van september tot december 2021, een groep van
15 studenten van de middelbare landbouwschool stage gelopen bij La Galigo. En op het moment van schrijven
van dit jaarverslag in juni 2022, is er een groep van 11 studenten van een universiteit in Palopo uit Sulawesi die
bijna klaar is met een heel stageprogramma. Uiteraard kunt u in dit schrijven meer hierover lezen.
Om de reikwijdte van het project te vergroten werken we in Indonesië en Nederland hard aan een stevig netwerk
met gelijkgestemden. Het team in Indonesië realiseert zich dat het heel belangrijk is te werken naar zelfstandigheid. Dit betekent ook dat daarbij hoort dat het lokale team een georganiseerde entiteit wordt die de belangen
van de doelgroep vertegenwoordigd. In 2021 zijn de gesprekken hierover begonnen en we kunnen met veel
blijheid zeggen dat sinds 12 juni j.l. de locale zuster organisatie Yayasan Pusat Pendidikan La galigo Farm is opgericht. Door deze mooie ontwikkeling is het mogelijk om een samenwerking met de Wilde Ganzen en andere
partijen aan te gaan en daarmee hopen we de toekomstplannen die we hebben voor 2022 en 2023 te verwezenlijken. Hierover kunt u meer lezen in paragraaf 3.2.
Graag willen we alle mensen en organisaties die ons in het jaar 2021 hebben gesteund en waarmee we hebben
samengewerkt bedanken namens de teams van stichting La Galigo en YPP La galigo Farm. Zonder uw support,
donaties en vertrouwen zouden wij niet in staat zijn geweest ons werk voort te zetten.
Rest ons nog te zeggen dat we ongelooflijk blij zijn met alle vrijwilligers die hun vrije tijd hebben opgeofferd om
de diverse acties en evenementen tot een succes te maken. We willen graag benadrukken dat we jullie inzet en
enthousiasme enorm waarderen. Bedankt.
Namens het bestuur van Stichting La Galigo,
Fatima Spalburg
Voorzitter

Claudia da Fonseca
Secretaris

Tom Hendriks
Penningmeester
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1. Bereikte resultaten in Indonesië

1.2 Onderhoud modeltuin en de dagelijkse werkzaamheden

1.1 Inleiding
Het jaar 2021 staat vooral in het teken van verdere educatie van het jongerenteam. De corona crises is nog niet
voorbij en ook in Indonesië zijn er maatregelingen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Maar gelukkig kunnen de dagelijkse werkzaamheden zoals het onderhoud en ontwikkeling van de agroforestry modeltuin
doorgaan.

Sinds het begin van het jaar 2021 brengt het jongerenteam de geleerde lessen en technieken in praktijk. Ze produceren biologische compost en voeren de gebruikelijke werkzaamheden zoals chop & drop, mulchen en snoeien
uit. Ook wordt er van zoveel mogelijk natuurlijke materialen zoals hout en bamboe een kwekerij gemaakt. In deze
kwekerij worden er stekken gekweekt die voornamelijk worden gebruikt op de La Galigo modeltuin. De resultaten
liegen er niet om. De cacao groeit weelderig en de diversiteit qua flora en fauna op de modeltuin neemt toe. Verder
worden er op een stuk grond tussen de agroforestry blokken A en B worden ook groentebedden aangelegd.
Doel
▪ Stimuleren van bloei en vruchtvorming, creëren van ruimte en licht, het voorkomen of verwijderen van ziektes.
▪ Het toevoegen van organisch materiaal aan de grond.
▪ Het vervaardigen van een biologische bodemverbeteraar.
▪ Zorgen dat de diversiteit in plantsoorten toeneemt.
▪ Het produceren van groenten voor eigen gebruik of voor verkoop.

In de tussentijd gaan de werkzaamheden op La Galigo Farm verder onder leiding van landeigenaar pak Amir,
consultant Masnah en de teamleden Azis en Suparman. Tot eind december lopen er 15 jongeren van de lokale
landbouwschool stage. Het basis leerwerktraject onder leiding van Masnah Masud liep tot een einde in december
2021.

Activiteiten
▪ Het snoeien van bomen.
▪ Met snoeimateriaal de grond van de model tuin mulchen.
▪ Het maken van biologische compost.
▪ Het kweken van stekken voor diverse gewassen en bomen.
▪ De aanleg van groentebedden.

* consultant Masnah Masud leidt vanaf oktober 2020 het basis leerwerktraject van het lokale jongerenteam. Het doel is dat zij
worden opgeleid tot trainer bij La Galigo Farm. Meer informatie over hoe deze samenwerking tot stand is gekomen kunt u lezen
in het jaarverslag van 2020.
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Kerngegevens

In het begin van het jaar is het team begonnen om het geleerde nog meer in de praktijk te brengen. Dit doen ze
vooral door het geleerde in praktijk te brengen. Consultant Masnah Masud* heeft in maart 2021 een permacultuur training op Bali gevolgd en de kennis die ze heeft opgedaan heeft ze hierna overgebracht aan de jongeren.
In juli heeft het team de online permacultuur facilitatorstraining van Yayasan Bringin gevolgd. Aansluitend zijn
de 3 teamleden Marisha, Yulinar en Nyoman naar Yayasan Bringin in Jogjakarta vertrokken om 4 maanden stage
te lopen bij permacultuurcentrum Omah Lor van Yayasan Bringin.

Resultaat
▪ Snoeien doet bloeien, door het snoeien kunnen bomen beter licht opvangen en kunnen bomen zich beter ontwikkelen en het zorgt voor een mooi zicht in de modeltuin.
▪ Het mulchen van de grond zorgt voor een grotere laag organisch materiaal zodat het bodemleven zich beter kan
ontwikkelen. De humus neemt toe en de bodemstructuur verbetert.
▪ Biologische compost is ideaal om toe te voegen als extra voeding voor planten en bomen en dit verbetert ook het
bodemleven en waterhuishouding van de modeltuin.
▪ De stekken worden geplant in de modeltuin zodat de biodiversiteit toeneemt.
▪ Na een aantal maanden is er een eerste oogst groenten voor eigen gebruik.
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1.3

Permacultuur Training op Bali door Krisna Waworuntu

Consultant Masnah Masud heeft in februari 2021 een permacultuur training bij Biosphere Foundation op Bali
gevolgd. Als consultant was een van haar taken om bepaalde theoretische en praktische vaardigheden over agroforestry en permacultuur over te brengen aan team La Galigo. Deze training gaf haar een dieper begrip over permacultuur en in het bijzonder meer kennis over grond. In deze korte training van 2 dagen lag de focus vooral
daarop omdat alles met de kwaliteit van de grond begint. Hoe is de interactie tussen planten en bomen met het
bodemleven, wat is de samenstelling van grond (fysiek, chemisch en biologisch), types grond en hoe kun je de
kwaliteit van de grond op een natuurlijke manier verbeteren. De verdiepende kennis die ze heeft opgedaan heeft
ze vervolgens overgebracht aan het team.

Activiteiten
▪ Het volgen van de permacultuur training bij Biosphere Foundation op Bali door leraar Krisna Waworuntu.
▪ Het bezoeken van een paar permacultuur plekken op Bali.

Het doel van de Biosphere Foundation is om intelligent gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde te inspireren en individuen in staat te stellen
leiders te worden in biosfeerbeheer. Biosphere Foundation (BF) bereikt dit doel
door (1) instandhoudingsprogramma's te implementeren die op de gemeenschap
gebaseerd en duurzaam zijn; (2) herstel van ecosystemen van koraalriffen, mangroven en bossen, (3) het creëren van educatieve programma's die mensen inspireren om voor de biosfeer te zorgen en betrokken te raken om een verschil te
maken; en (4) het verstrekken van een onbevooroordeelde, "vertrouwde bron" van
gegevens over de biosfeer aan gebruikers over de hele wereld.
Kerngegevens

Doel
▪ Een dieper begrip en kennis over permacultuur overbrengen aan consultant Masnah Masud in de praktijk zodat
zij haar kennis en ervaringen kan delen aan het team.

Biosphere Foundation

Het Biosphere Stewardship Centre (BSC) bevindt zich in de heuvels van Pejarakan Village aan de rand van Bali Barat National Park in het noordwesten van
Bali. Dit onlangs geopende centrum ligt op een hoogte van 66 meter boven de
zeespiegel en biedt een geweldig uitzicht over ons bosherstelproject tot aan de
oceaan en het eiland Menjangan in de verte.

Resultaat
▪ Consultant Masnah Masud heeft verdiepende kennis over permacultuur opgedaan die zij na de training heeft
overgebracht aan het team.

Krisna Waworuntu
Krisna, geboren op 19 april 1993 in Bali, groeide op
in een landbouwomgeving. Sinds 2008 woonde hij
in de permacultuurboerderij van zijn vader in Bumi
Langit, Yogjakarta. Maar Krisna besloot dieper in
te gaan op het permacultuurlandbouwsysteem door
in 2012 een Permaculture Design Course (PDC) te
volgen door Robyn Francis en in 2015 een stageprogramma bij te wonen in de Dode Zee-vallei in
Jordanië voor het vergroenen van het woestijnproject
van Geoff Lawton.
Zijn ervaringen omvatten het starten van permablitzactiviteiten in Yogjakarta en Bali, consultancy in
permacultuurontwerpen en permacultuurboerderijen,
het aanbrengen van verbeteringen bij permacultuurboerderij Bumi Langit, het faciliteren van een lokale
permacultuurontwerpcursus en een internationale
permacultuurontwerpcursus samen met de Australische permacultuurinstructeur en beoefenaar, John
Champagne.
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1.4 Online facilitators training van Yayasan Bringin
In juli 2021 heeft het team de online permacultuur facilitators training gevolgd. De planning was om deze training
voor een deel van het team live te volgen maar omdat niet niet iedereen tijdig was gevaccineerd om te kunnen
reizen, is er gekozen om met het hele team deze training online te volgen. Consultant Masnah heeft haar cafe ter
beschikking gesteld om deze training te kunnen volgen.
In de training heeft het team technieken geleerd om leerlingen te helpen kennis en vaardigheden te verwerven, te
behouden en toe te passen. De facilitators training kan worden gebruikt voor lesgeven in het algemeen maar kan
ook worden toegepast op het gebied van zowel permacultuur als agroforestry. Een belangrijke training die het team
kan helpen om daadwerkelijk trainingen te gaan geven in de toekomst.

Activiteiten
▪ Het aanleren van verschillende didactische technieken en vaardigheden.
▪ Het doen van rollenspellen.
▪ Het presenteren van lesstof.

Kerngegevens

Doel
▪ Technieken leren om leerlingen te helpen kennis en vaardigheden te verwerven, te behouden en toe te passen.

Resultaat
▪ Met positief resultaat heeft team La Galigo de training voltooid en een certificaat gekregen.
▪ De geleerde lesstof is inmiddels van pas gekomen bij het begeleiden van groepen stagiaires en het doen van
presentaties tijdens evenementen.
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1.5

Stage bij Omah Lor Projects

In augustus 2021 kregen 3 teamleden van La Galigo de mogelijkheid om voor een periode van 4 maanden kosteloos 440 uur stage te lopen bij Omah Lor Projects van yayasan Bringin. Tijdens de stage leerden ze over permacultuur in de praktijk en de dagelijkse werkzaamheden door op de boerderij te werken. Het maken van groentebedden, biochar*, hugelbedden, het maken van verschillende soorten compost, zowel nat als droog tot aan toilet
compost aan toe, het vervaardigen van producten van gewassen zoals bijvoorbeeld zeep, crème, jam en brood. Ook
werden de jongeren door de omgeving getriggerd om zelf dingen te repareren. Zo repareert Yulinar de houten
trap en komen haar skills als timmermans dochter tot uiting. Door deze werkzaamheden leerden de jongeren dat
het mogelijk is om te streven naar zelfvoorziening en onafhankelijk. Tijdens het verblijf werd er van de jongeren
verwacht om in shifts te koken en schoon te maken. Hierdoor werd het gevoel van saamhorigheid gestimuleerd.
Verder leerden de jongeren permacultuur ethiek, over leiderschap en teamwerk. Aan het einde van de stage hebben
ze een gratis PDC (Permaculture Design Course) gevolgd en dit certificaat behaald. Een andere mooie bijkomstigheid is dat ze de lokale cultuur hebben kunnen ervaren en diverse culturele plekken hebben kunnen bezoeken. De
opgedane kennis en ervaringen zijn van grote meerwaarde van project La Galigo. Het team kan hun kennis op de
modeltuin in praktijk brengen maar helpt hen ook bij het lesgeven.
biochar* - houtskool geproduceerd uit plantaardig materiaal en opgeslagen in de bodem om koolstofdioxide uit de atmosfeer te
verwijderen. Door biomassa te verbranden in zuurstofarme omstandigheden ontstaat dus biochar, een koolstofrijke stof die door
sommige experts wordt aangeprezen als de sleutel tot bodemverjonging. Relatief lichtgewicht en poreus, biochar kan werken als een
spons en dienen als een habitat voor veel nuttige bodemmicro-organismen waarvan bekend is dat ze de gezondheid van bodem en
planten bevorderen.

Kerngegevens

Doel
▪ Leren over permacultuur in de praktijk.
▪ Leren over permacultuur ethiek, leiderschap en teamwork.
▪ Bewustwording dat het mogelijk is om te werken naar zelfvoorziening en onafhankelijkheid door het maken van
producten.
▪ De kennis en vaardigheden gebruiken bij de verdere ontwikkeling van educatiecentrum Lagaligo Farm.
Activiteiten
▪ Praktijkwerkzaamheden zoals het maken van groentebedden, biochar*, hugelbedden, het maken van verschillende
soorten compost, zowel nat als droog tot aan toiletcompost aan toe, het vervaardigen van producten van gewassen
zoals bijvoorbeeld zeep, creme, jam en brood en het maken van een gereedschapsschuurtje en het repareren van
een houten trap.
▪ Het volgen van de PDC - Permaculture Design Course
▪ Het ontwerpen van een eigen permacultuur design farm.
Resultaat
▪ Het team heeft veel permacultuur praktijkkennis opgedaan.
▪ Het team veel geleerd over permacultuur ethiek, leiderschap en teamwork.
▪ Het team weet dat het mogelijk is om te werken naar zelfvoorziening en onafhankelijkheid door het maken van
producten.
▪ Het team heeft met positief resultaat de PDC - Permaculture Design Course voltooid en een certificaat gekregen.
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1.6 Praktijk stagiaires van de middelbare landbouwschool
In de periode dat een deel van team Lagaligo Farm stage loopt bij Omah Lor in Jogjakarta gaan de werkzaamheden op de modeltuin verder. Helaas zijn er wat handen tekort. Ibu Masnah Masud heeft contact gezocht met de
lokale middelbare landbouwschool. Van september 2021 tot eind december komen er 15 jongeren van de lokale
landbouwschool werken en leren op Lagaligo Farm. Het mooie hiervan is dat teamleden Azis en Suparman de vaardigheden die ze hebben geleerd tijdens de online facilitators training van yayasan Bringin in praktijk te brengen.
Zo ontwikkelen ze zichzelf gaandeweg en dragen ze naast theoretische kennis, heel veel praktische kennis over. De
studenten wordt geleerd compost te maken, stekken te kweken, te snoeien, planten, oogsten en meer.
De cacao die nu weelderig groeit wordt gegeten door eekhoorns en ratten. We moeten voorkomen dat er teveel ratten en eekhoorns komen. Daarvoor worden er door stagiaires uilenhuizen gemaakt zodat er hopelijk uilen komen
die de eekhoorns en ratten weer kunnen eten en er een natuurlijke manier van bestrijden is.
Harde rukwinden zorgen ervoor dat er soms bomen worden vernield. Het is duidelijk dat hiervoor in de toekomst
windhagen moeten worden geplant. De schaduwbomen die te hoog worden, worden getrimd door enkele stagiaires die met gemak deze bomen inklimmen.
Aan het einde van de stage ontvangen de stagiaires een certificaat van Lagaligo Farm.

Kerngegevens

Doel
▪ Extra arbeidskracht op de modeltuin nu een deel van het team stage loopt in Jogjakarta.
▪ Het toepassen wat het team heeft geleerd tijdens de online facilitators training.
▪ Het geven van basistraining over agroforestry en permacultuur aan stagiaires van de middelbare landbouwschool
▪ Tijdens de lessen bewustzijn creëren bij de studenten over de noodzaak om duurzaam voedsel te verbouwen en
goed met de natuur om te gaan.
▪ In het verlengde van het bewustzijn creëren is er ook aandacht besteed aan het gebruik van plastic en afvalverwerking. Wat er gebeurd met de natuur als afval gewoon buiten weg wordt gegooid en er geen enkele vorm van
afvalverwerking is.
Activiteiten
▪ Team La Galigo heeft theoretische les kunnen geven over permacultuur en agroforestry.
▪ In de praktijk studenten leren compost maken, stekken kweken, snoeien, planten, oogsten en meer.
▪ Een Beach Clean-Up doen met de stagiaires zodat ze ook zien in de praktijk wat een rotzooi er op het strand ligt
en wat de consequenties daarvan zijn voor het milieu.
Resultaat
▪ Deel van het team heeft praktijkkennis opgedaan om les te geven
▪ Er is ondanks de afwezigheid van deel van het team voldoende mankracht om de werkzaamheden op Lagaligo
Farm te doen en alles is daardoor goed onderhouden.
▪ De studenten van de lokale landbouwschool heeft met goed gevolg hun stage voltooid.
▪ Er is een lokale Beach Clean-Up georganiseerd waarbij het lokale strand is schoongemaakt.
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2. Fondsenwerving en promotie in Nederland

2.3

2.1 Acties en evenementen

In navolging van de bonbon acties in 2020 werd ook weer in 2021 actie met lekkers georganiseerd door La Galigo.
Dit keer was het mogelijk om Truffels van Tos - heerlijke vegan dadel truffels of de reeds bekende ambachtelijke
Bonbonbox - in de variant Handmade with Love of Eid-ul-Fitr te kopen.

Het jaar 2021 was wederom door de corona crisis een jaar vol uitdagingen. Het Chocoa Festival waar La Galigo in
zowel 2019 als in 2020 een stand had kon helaas niet doorgaan. Daarvoor in de plaats heeft de stichting verschillende acties kunnen doen om enerzijds project La Galigo te promoten en fondsen te werven. In het najaar is het
gelukt om een evenement te organiseren en samen te komen met vertegenwoordigers van andere organisaties en
geïnteresseerde gasten. Hieronder vindt u een overzicht en een indruk van de diverse manieren waarmee team La
Galigo en samenwerkingspartners zich hebben ingezet.

La Galigo heeft in samenwerking met Tos (pseudoniem) van Between Borders truffels met als basis dadels in combinatie met verschillende smaken gemaakt. Tos is ongedocumenteerd en mag niet werken. Door het maken en
verkopen van truffels heeft hij een klein inkomen waarmee hij probeert rond te komen. Met de truffels van Tos
werden zowel Tos als project La Galigo gesteund voor de prijs van slechts 10 euro per doosje.
De bonbonbox met 9 heerlijke bonbons van duurzame chocolade in gevarieerde smaken kost 9 euro per doosje.
Team La Galigo bezorgde de bonbons op de fiets in Amsterdam, de Zaanstreek en in Purmerend om CO2-uitstoot
zoveel mogelijk te minimaliseren. Tegen een meerprijs vanaf € 4,00 was het mogelijk om via de post laten verzenden.

2.2 Geef een diner actie - Februari 2021
Steeds meer mensen in Nederland kregen door de corona crisis niet voldoende te eten en sociaaleconomische ongelijkheden in de samenleving werden door deze situatie nog groter. De voedselnood was vooral groot bij ongedocumenteerde daklozen en arbeidsmigranten. Voor het uitbreken van de corona crisis werkten zij onder andere in
de schoonmaak, bouw of horeca. Maar er zijn ook veel gezinnen, alleenstaande ouders en ouderen die het hoofd
niet meer boven water houden en ook zij zijn aangewezen op voedselhulp. Hierom heeft team La Galigo tijdens
de lockdown in januari 2021, in samenwerking met de organisaties Ivtar en De Nieuwe Stad, de 'Geef een Diner
actie' opgezet.

Activiteiten
▪ De promotie en verkoop van zowel bonbons als truffels van Tos.
▪ De inkoop van ingrediënten, het bereiden en bezorgen van de bestelde truffels.
▪ De inkoop, het verpakken en het bezorgen van bestelde bonbons.
Resultaat
▪ Verkoop van respectievelijk:
- 37 doosjes (‘Handmade with Love’ actie)
- 125 doosjes (Eid-ul-Fitr actie)
- 68 doosjes ('Truffels van Tos')
▪ De actie heeft in totaal 878,18 opgebracht.

De maaltijden werden elke donderdagochtend in februari vers bereid en vervolgens door vrijwilligers van 'De Nieuwe Stad' persoonlijk op de fiets bezorgd en in de regio Amsterdam Zuid-Oost. Een diner schenken kon vanaf 10
euro per maaltijd. Uiteindelijk is er € 1290,- gedoneerd maar met dit bedrag was het was mogelijk om in totaal 200
diners te bereiden en tevens een flink bedrag van maar liefst € 711,- aan steun voor project La Galigo te besteden.

Kerngegevens

Activiteiten
▪ Het online en offline promoten van de actie.
▪ Het inzamelen van geld en ten behoeve van de actie.
▪ Het doen van boodschappen, het bereiden en het bezorgen van de vegetarische diners.

Kerngegevens

Doel
▪ Zichtbaar blijven tijdens de lockdown.
▪ Financiën vergaren voor de voortgang van project La Galigo.

Het doel van deze inzamelingsactie was om elke donderdag in februari voor ten minste 50 mensen, een warme
vegetarische maaltijd te bereiden en te bezorgen. Met financiële steun van donateurs is er geld ingezameld om de
maaltijden te koken. Zo was het mogelijk om wekelijks voor 50 mensen te koken en met het resterende deel van
de donaties werd ook project La Galigo in Indonesië met deze actie gesteund.

Doel
▪ Financiën vergaren voor het bereiden van 50 diners per week en voor de voortgang van project La Galigo.
▪ Wekelijks diners verzorgen voor tenminste 50 personen.
▪ Zichtbaar blijven tijdens de lockdown.

Truffels van Tos, Handmade with Love en Eid-ul-Fitr bonbonactie

Resultaat
▪ Het verzorgen van 4x 50 maaltijden aan (ongedocumenteerde) daklozen, arbeidsmigranten en andere behoeftige
mensen.
▪ De totale opbrengst van € 711,- ten behoeve van Project La Galigo in Indonesië.
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2.4 Ivtar Beyond Borders

2.5

De multifunctionele ruimte met grote keuken waar team La Galigo werkt, is geschikt voor meerdere doeleinden.
Vandaar dat tijdens het 2de corona jaar het een logisch gevolg was, om samen met andere organisaties hier gebruik
van te maken. Projectmedewerker Rudy behoort tevens tot team Ivtar. Met deze organisatie had La Galigo in het
eerste corona jaar een hulpactie georganiseerd voor slachtoffers van een overstroming op Sulawesi in Indonesië.
Daarnaast heeft Ivtar in 2019 een platform geboden aan stichting La Galigo, om te vertellen over project La Galigo
tijdens de jaarlijks Indonesische vegetarische iftar (Ivtar) die zij organiseerden. Een mooi bedrag is toen ingezameld. Door de corona crisis is het voor Ivtar ook dit jaar niet mogelijk om een iftar te organiseren.

Op zondag 11 juli stond team La Galigo op het grootste duurzaamheidsfestival in Nederland, Duurzaam Weekend
Utrecht 2021. Duurzaam Weekend is een festival om vrolijk te verduurzamen. Op het programma stonden veel
verschillende activiteiten, zoals onder andere een virtuele klimaat experience, een duurzame escaperoom en je kon
duurzaam daten. Er is was een leuke pubquiz en we gaven diverse creatieve workshops, zoals ‘van Domtoren tot
steengoed’ of zelf chocola maken.
Op de stand van La Galigo werd op de locatie Streek Week Markt bij Stadsboerderij Eilandsteede vertelt over
duurzame cacao en chocolade en het project in Indonesië. Er werd onder andere duurzame bonbons, cacaothee
en zelfgemaakte vlierbessensiroop verkocht. Daarnaast was het mogelijk om deel te nemen de interactieve demo
chocolade maken en chocoladeproeverij.

Na een gesprek met Between Borders, een organisatie die zich inzet voor ongedocumenteerden en Ivtar, hebben de
drie organisaties besloten om de handen ineen te slaan om dat jaar iftars te organiseren voor vluchtelingen, ongedocumenteerden, daklozen en kwetsbaren in de samenleving. Het doel was om een grote hoeveelheid aan diverse
(traditionele) gerechten uit verschillende culturen aan te bieden in verschillende nachtopvangen voor daklozen. Zo
kunnen we ondanks de lockdown de handen uit de mouwen steken in solidariteit met deze kwetsbare groep. Er
werd gedoneerd in de vorm van eten, boodschappen en geld en zo zijn er er 4 succesvolle iftars georganiseerd met
een uitgebreide maaltijd voor zo'n 200 mensen per iftar. Als klap op de vuurpijl zijn er ook kinderboeken ingezameld waarmee kinderen bij diverse AZC's blij zijn gemaakt.

Resultaat
▪ Er is door Between Borders ruim 1000,- ingezameld en diverse gerechten, fruit, water en frisdrank ten behoeve
van de iftars.
▪ Er is vrijdag 16 april, 23 april, zaterdag 1 mei en vrijdag 7 mei voor 200 personen aan iftar maaltijden bezorgd
bij verschillende opvanglocaties in Amsterdam.
▪ Er zijn 120 pakketjes kinderboeken geleverd aan een AZC locatie in Amsterdam en in Gilze Rijen.
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Kerngegevens

Activiteiten
▪ De promotie online en offline van het de actie 'Ivtar Beyond Borders'.
▪ Het doen van boodschappen, koken, verzamelen en distribueren van iftar maaltijden.
▪ Inzamelen van kinderboeken voor AZC's.

Doel
▪ Informeren over cacao en chocoladeproductie wereldwijd zodat mensen bewuste keuzes maken in het kopen van
chocolade en duurzame chocolade gaan kopen in plaats van bulk chocolade.
▪ Informeren over project La Galigo en de duurzame doelen voor dit project
▪ Het inzamelen van financiën ten behoeve van project La Galigo door middel van het geven van workshops en de
verkoop van producten.

Kerngegevens

Doel
▪ Iftars verzorgen aan kwetsbaren in de samenleving op bij diverse nachtopvang locaties in Amsterdam.
▪ Zichtbaar blijven tijdens de lockdown.

Duurzaam Festival

Activiteiten
▪ De promotie online en offline voor de workshop chocolade maken met proeverij van La Galigo bij Duurzaam
Weekend 2021 in Utrecht
▪ Voorbereidingen treffen voor de stand van La Galigo op dit duurzaamheidsfestival.
Resultaat
▪ De stichting heeft tijdens dit festival kunnen vertellen over Project La Galigo, cacao en chocoladeproductie en het
belang voor verduurzaming van de gehele cacaoketen.
▪ De stichting heeft een interactieve demo chocolade maken en chocoladeproeverij gegeven aan 12 personen
▪ De totale opbrengst van verkopen en workshops op het Duurzaam Weekend was € 91,50.

Fondsenwerven en promotie in Nederland
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2.6 Homemade siropen en jam voor de verkoop

2.7 Project de Zaanse Tuin: Burendag

Op initiatief van projectmedewerker Rudy is team La Galigo in augustus 2021 vlierbessensiroop gaan maken en
bottelen. Achter in de tuin van de multifunctionele ruimte groeit een grote boom vol met eetbare pruimen. Er
wordt besloten om deze pruimen plukken en er jam van te maken. De pluk actie levert een oogst van meer dan 10
kg pruimen op. Meer glazen potjes en flessen worden gekocht voor de jam en voor heerlijke munt citroen siroop.
De jam en de siroop wordt de rest van het jaar verkocht op de evenementen en in de tweedehandswinkel ‘Voor
herhaling vatbaar’. De prijzen liggen rond de 4-5 euro per fles voor een halve liter siroop en de jam wordt voor
ongeveer € 2,50 euro verkocht. De homemade siropen en jam waren een mooie actie die de vrijwilligers samenbracht. Bijna alle potjes en flessen zijn in de loop van het jaar verkocht. Een deel is weggegeven om de houdbaarheidsdatum niet te overschrijden.

Stichting La Galigo heeft al een tijdje het plan om ook in Nederland een project op te zetten waarin getoond kan
worden wat we in ons project in Indonesië doen. Zo is er in 2021 een samenwerking geweest tussen Stichting La
Galigo, de Deen Travellers en Matty van Kamp. Matty van Kamp bezit een perceel op de Zaanse Schans. Het stukje
land bevind zich in het veenweidegebied, een gebied met uitdagingen zoals bodemdaling en de uitstoot van CO₂.
Het plan was om een voedselbos-, model- en leertuin aan te leggen voor de (lokale) gemeenschap waarin positieve
sociale en ecologische veranderingen centraal staan.
In het kader daarvan hebben de drie partijen op de Nationale Burendag in september 2021 op de Zaanse Tuin,
een dag georganiseerd voor de buren om vooral bekendheid te vergroten over de educatie- en belevingstuin in
wording. Om het event te financieren is een bijdrage aangevraagd bij het Oranjefonds. Een bedrag van € 225,- is
toegekend. Hiervan zijn diverse materialen en gereedschappen gekocht ten behoeve van de activiteiten op deze
bijzondere dag. Het event was er vooral op gespitst om meer lokale mensen te betrekken en het bewustzijn over
de lokale natuurbeleving te vergroten.
Op deze dag konden kinderen en volwassenen komen koken met ingrediënten uit de tuin en werd er onder andere
een pesto van lokale wilde kruiden gemaakt, broodjes gebakken boven het vuur, soep gemaakt, een wilgenhut gebouwd en lekker aan de slag gegaan met natuurlijke verf en knutselmaterialen. De pesto en knutselwerkjes konden
als aandenken worden meegenomen. Verder kon er ook nog in het achterste gedeelte van de tuin worden geoefend
met boogschieten of worden gewandeld door het prachtige stukje veenweidegebied. De dag werd afgesloten met
een gezellig samenzijn. Het was een geslaagd event en er zijn af en aan over de gehele dag ongeveer 50 volwassenen
en kinderen langs geweest.

Kerngegevens

Doel
▪ Omwonenden, lokale mensen en ondernemers ontmoeten en betrekken bij de Zaanse Tuin, een educatie- en
belevingstuin in wording.
▪ Informeren over project project de Zaanse Tuin en de duurzame doelen voor dit project.
▪ Gezellig samenzijn en netwerken in de natuur.
Activiteiten
▪ De promotie online en offline voor de Burendag
▪ Aanvraag doen van de financiële bijdrage voor de Burendag bij het Oranje Fonds.
Resultaat
▪ Een geslaagde dag waarbij er ongeveer 50 bezoekers zijn geweest die mee hebben gedaan met verschillende activiteiten voor jong en oud.
▪ De burendag heeft ertoe bijgedragen dat er een mooie samenwerkingen tot stand zijn gekomen met lokale ondernemers zoals de houtzaagmolen op de Zaanse Schans en diverse ondernemers waar de Zaanse Tuin koffiedik
mogen komen ophalen voor gebruik op het land.
▪ De reacties vanuit de lokale bewoners was heel positief en heeft ertoe bijgedragen dat buurtbewoners vaker langskomen op de Zaanse Tuin.
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2.8 Sulawesi Feesi zaterdag 9 oktober

2.9 Green Screen Docu & Dine afternoons

Op zaterdag 9 oktober organiseerde Stichting La Galigo het Sulawesi Feesi. Het was een succesvolle bijeenkomst
met ongeveer 40 mensen. Na het welkom door secretaris Tom en een presentatie over project La Galigo door
voorzitter Fatima, volgde een forum met vertegenwoordigers van verschillende permacultuur projecten. Dit werd
geleid door Rik van Anna's Tuin & Ruigte. Diverse uitdagingen in projecten wereldwijd met permacultuur oplossingen kwamen aan de orde en dit leidde tot een interessant dialoog waarbij ook het publiek actief deelnam.
Vertegenwoordigers van onder meer de volgende projecten waren aanwezig: Riforest, Perma-Atlas, Bumi Langit,
Yayasan Bringin. Na een korte pauze gaf Onno Leusink een presentatie van zijn stage voor La Galigo in Indonesië.
Door de uitbraak van Covid-19 is het een alternatieve stage geworden waarin hij een handleiding voor La Galigo
heeft geschreven. Daarnaast heeft hij ook een enquête voor cacaoboeren opgesteld en uitgevoerd. Deze zijn terug
te vinden op onze website via de volgende https://www.lagaligofoundation.com/samenwerkingen-onderwijs.html.

In het najaar van 2021 heeft stichting La Galigo twee GreenScreen Docu & Dine afternoons georganiseerd. Bijzondere middagen vol verbinding, inspiratie en plezier. Met hart voor natuur en oog voor ieder individu. Sociaal,
groen, eerlijk voor alles dat leeft.
De eerste keer stond gepland op 24/10 en was in samenwerking met de Groene Moslims. De prachtige film 'The
biggest little farm' werd op verzoek voor de tweede keer vertoond. Samen verwonderen, eten en praten in een informele sfeer. Er was een flinke opkomst van meer dan 25 mensen.
De tweede GreenScreen was gepland op 21/11. Dit keer in samenwerking met de Zaanse Tuin. We vertoonde de
film 'More than honey' met aansluitend een vegetarisch diner met uitsluitend lokale ingrediënten. De opkomst was
door de stijgende corona cijfers minder hoog maar dat maakte de middag niet minder bijzonder.
De GreenScreen docu & dine afternoons hebben in totaal € 304,20 opgebracht.

Na het plenaire gedeelte werd er een vegetarisch Indonesisch diner geserveerd. In de pauzes en tijdens het diner
was er muziek van de Springroll band en Roos & Saga. Vervolgens konden alle gasten een workshop permacultuur
en een demonstratie chocolade maken volgen.
De workshop permacultuur werd geleid door Rik van Anna's Tuin & Ruigte. In de korte workshop werd er ingezoomd op multibron in de permacultuur en hoe je dat ook kunt toepassen in je organisatie zodat je ervoor kunt
zorgen dat je niet afhankelijk bent van één vorm van inkomsten.
De demonstratie chocolade maken werd gegeven door Valentina van Aminda Chocolates. Naast het vertellen maar
ook laten zien hoe chocolade wordt gemaakt konden alle gasten ook proeven van de verschillende cacaobonen en
de stone grinded chocolade.
Aansluitend was er tijd voor napraten en een dessert van de chocoladefontein met vers fruit. Het was een zeer
geslaagd feesi!

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

Kerngegevens

Doel
▪ Het informeren van de achterban over de ontwikkelingen in project La Galigo.
▪ 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.
▪ Gezellig samenzijn en netwerken.

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.

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 opbrengsten van de Green Screen events waren in totaal € 304,20

Activiteiten
▪ Voorbereidende activiteiten zoals de promotie online en offline voor de kaartverkoop van het Sulawesi Feesi en het
maken van pruimenjam en gember/citroen siroop voor de verkoop.
▪ Een presentatie over project La Galigo door voorzitter Fatima.
▪ Een forum met vertegenwoordigers van verschillende permacultuur projecten, namelijk: Riforest, Perma-Atlas,
Bumi Langit, Yayasan Bringin.
▪ Een presentatie van Onno Leusink over zijn stage voor La Galigo in Indonesië.
▪ Een workshop permacultuur verzorgd door permacultuurfanaat Rik Vuur (Anna’s Tuin en Ruigte).
▪ Een demonstratie chocolade maken door Valentina Bossia van Aminda Chocolates.
▪ Een Indonesisch, vegetarisch diner klaargemaakt door vrijwilligers van team La Galigo.
▪ Live-muziek van de Springroll band en Roos & Saga.
Resultaat
▪ Een geslaagde dag waarbij er ongeveer 40 bezoekers zijn geweest en actief hebben meegedaan en geluisterd aan
de verschillende activiteiten.
▪ De avond heeft €534,50 aan verkochte kaarten opgeleverd. Daarnaast is er voor 90 euro verkocht aan zelfgemaakte siropen en jam en gedoneerd.
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2.10 Bijdrage Museumnacht Multatuli Museum

2.11 Geef een diner (24 en 31 december)

Tijdens de museumnacht op zaterdag 6 november 2021 heeft voorzitter Fatima in tijdslots aan ongeveer 300-350
bezoekers haar inspirerende verhaal over de motivatie van stichting La Galigo, het belang van systeemverandering,
en de waarde van traditionele praktijken en concepten verteld. Project La Galigo heeft als doel het levensonderhoud
van cacaoboeren in Zuid-Sulawesi op een duurzame manier te verbeteren door het opzetten van een leercentrum
waar training en technische ondersteuning wordt geboden. Daarom werd in de aankondiging van het event oprichter en voorzitter Fatima Spalburg van Stichting La Galigo aangekondigd als een echte moderne Max Havelaar.
Ze sloot haar verhaal alle keren af met een episode uit het La Galigo verhaal wat tevens de inspiratie van de naam
van de stichting is geweest.

In december 2021 is er weer een lockdown doordat de omikron variant de kop opsteekt. Team La Galigo realiseert
zich dat het voor veel mensen, vooral tijdens de feestdagen, een eenzame tijd wordt zonder warme en feestelijke
maaltijd. We besluiten de samenwerking op te zoeken met Between Borders, een organisatie die zich inzet voor
ongedocumenteerde daklozen en waar we eerder mee hebben samengewerkt. Er is een 'Geef een Diner actie' opgezet met als doel geld in te zamelen om op zowel kerst- als oudejaarsavond 2021 een maaltijd te verzorgen voor ten
minste honderd mensen en daarnaast geld in te zamelen voor de voortgang van project La Galigo.
Met financiële steun van heel veel donateurs is er € 2.994,30 ingezameld om de maaltijden te koken. Zo was het
mogelijk om op kerstavond een zeer uitgebreid diner met soepen, voorgerechten, hoofdgerechten, desserts, fruit,
taart en drinken voor 100 mensen te verzorgen en op oudejaarsavond zelfs voor 140 mensen. Ook was er voldoende ingezameld om een vrijwilligersvergoeding te geven aan een ongedocumenteerde die tijdens de actie mee heeft
geholpen met koken en bezorgen. Daarnaast bleef er een flink bedrag over voor project La Galigo in Indonesië.

Tijdens deze bijzondere avond heeft de stichting € 60,- aan donaties ontvangen. Daarnaast heeft de stichting
€ 200,- van het Multatulie Museum gekregen voor de bijdrage aan dit mooie event.

Resultaat
▪ Een geslaagde museumnacht waarbij er ongeveer 300-350 bezoekers zijn geweest en hebben geluisterd naar het
verhaal van stichting La Galigo.
▪ De avond heeft € 60,- aan donaties en € 200,- als bijdrage aan museumnacht 2021 opgeleverd.
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Doel
▪ Financiën vergaren voor het bereiden voor minstens 100 diners op kerst- en oudejaarsavond en voor de voortgang
van project La Galigo.
▪ Zichtbaar blijven tijdens de lockdown.

Kerngegevens

Activiteiten
▪ Vertellen over de misstanden in de cacao industrie, het belang van systeemverandering, agroforestry en permacultuur, over project La Galigo en wat de gelijknamige stichting met het project wil bereiken.
▪ Het laten proeven van cacaobonen.

Kerngegevens

Doel
▪ Het informeren van de bezoekers over de misstanden in de cacao industrie, het belang van systeemverandering en
de noodzaak om over te stappen op duurzame cacaoteelt.
▪ Bekendheid vergroten door te vertellen over project La Galigo en de doelstellingen onder nieuw publiek.
▪ Een mooie bijdrage leveren aan het programma van het Multatuli Museum tijdens museumnacht.

Activiteiten
▪ Het online en offline promoten van de actie.
▪ Het inzamelen van geld en ten behoeve van de actie.
▪ Het doen van boodschappen, het bereiden en het bezorgen van de vegetarische diners.
Resultaat
▪ Het verzorgen van 100 maaltijden op kerstavond en 140 maaltijden op oudejaarsavond aan (ongedocumenteerde)
daklozen, arbeidsmigranten en andere behoeftige mensen.

Fondsenwerven en promotie in Nederland
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3. Ambities voor 2022-2023 en toekomstplannen

3.2

3.1

De afgelopen coronajaren hebben een fundament gelegd bij de project lokatie. Er is een hecht team ontstaan
dat goed kan samenwerken. Inmiddels verzorgen ze trainingen aan lokale studenten in het middelbaar en hoger
onderwijs. Daarnaast hebben reeds een paar bijeenkomsten georganiseerd voor de lokale gemeenschap en diverse
organisaties. Het team is leergierig en wil graag de stap zetten om meer mensen te trainen maar tegelijkertijd
zijn we ons bewust dat ze nog veel moeten leren. Het is dan ook van belang dat het team de juiste educatie en
verdiepende training krijgt. Stichting La Galigo zich de komende tijd sterk maken om een trainingsprogramma
op te stellen waarbij het team wordt klaargestoomd om boeren te trainen maar ook trainers op te leiden. Op dit
moment vinden er gesprekken plaats met diverse (lokale en internationale) experts op het gebied van permacultuur en agroforestry. Wij werken er hard aan om afspraken te maken en fondsen te gaan werven wat uiteindelijk
zal leiden tot capaciteitsopbouw.

Financiën

Inkomstenoverzicht 2021:
Organisatie
Diverse donaties
Donatie Oranjefonds voor project de Zaanse Tuin
Verkopen van producten en toegang evenementen
Totaal

Inkomsten
€ 4.678,04
€
225,00
€ 5.427,07
€ 10.330,11

Uitgavenoverzicht 2019:
Beschrijving uitgaven		 Uitgaven
Besteed aan project La Galigo
€ 8.945,94
Besteed aan project de Zaanse Tuin
€
225,00
Overige bestedingen aan doelstelling
€ 1.153,34
Wervingskosten La Galigo
€ 2.879,96
Overige bestedingen aan doelstelling
€
197,80
Totale kosten
€ 13.402,04

Toelichting uitgaven:
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. Net als in 2020, zijn inkomsten vooral
gehaald uit de verschillende acties, maar in 2021 hebben ook weer enkele evenementen kunnen plaatsvinden (zie
hoofdstuk 2). Deze opbrengsten zijn daarom terug te zien onder ‘Verkopen van producten en toegang evenementen’. Op de jaarrekening is het project ‘de Zaanse tuin’ geplaatst onder Organisch Cacao Project La Galigo. Voor
toelichting over de inkomsten en uitgaven rondom dit project, zie paragraaf 2.7.

Ambities voor 2022-2023 en toekomstplannen

Daarnaast is het van belang dat er een multi-functioneel pand gebouwd vanwaar ook toezicht kan worden gehouden, waar les kan worden gegeven, waar studenten kunnen verblijven en gereedschappen bewaard kunnen
worden. Een plek waar ook de mogelijkheid is om klein vee te houden. Zo kunnen er kippen en geiten worden
ingezet volgens de principes van agroforestry en permacultuur en is het mogelijk om zelf mest te produceren.
Tot op heden is het centrum van La Galigo Farm, een profisorische overkapping waar wordt overlegd en pauze
wordt gehouden. Dit is tevens de plek waar stagiaires les krijgen en bijeenkomsten worden georganiseerd. Het
afgelopen jaar is er wel een wc aangelegd maar het is allemaal heel basic. Om echt een stap te maken en meer
mensen toegang te geven tot educatie is een gebouw van groot belang.
De zogenaamde zone 0, het centrum van het boerderij, volgens de principes van permacultuur ontbreekt. Als
het team aan het eind van de dag naar huis gaat dan ligt het land er onbewaakt bij. Groenten en fruit worden
gestolen uit de tuin en ook de stekken in de kwekerij worden vaak meegenomen. Het multi-functionele gebouw
kan ook zorgen voor een plek waarvanuit een marketgarden kan worden gerund of een eethuis door het team.
Dit kan dan tevens een manier zijn om als educatiecentrum zelfvoorzienend te worden. Boeren kunnen dan voor
een gering bedrag of door een paar uur per week vrijwilligerswerk te doen in het centrum, training krijgen. Een
multifunctioneel gebouw biedt dan ook vele voordelen.
Onlangs is de lokale stichting Yayasan Pusat Pendidikan Lagaligo Farm (vertaling: Stichting Educatie Centrum
La Galigo Farm) opgericht. Deze organisatie vertegenwoordigd de lokale boerengemeenschap en streeft ernaar
te professionaliseren en zelfstandig te worden. Het doel is om te werken naar duurzame zelfredzaamheid van de
boerengemeenschap. Om dit te bereiken zoekt Lagaligo Farm ook naar mogelijkheden om in Indonesië fondsen
te werven en samen te werken met andere lokale organisaties.
Door de oprichting van de lokale organisatie is er een officiele entiteit waarmee stichting La Galigo samenwerkt.
Dit maakt het mogelijk om aanvragen in te dienen bij vermogensfondsen. Het voordeel hiervan is dat er grotere
stappen gemaakt kunnen worden om de doelstellingen te bereiken. De focus ligt hierbij op capaciteitsopbouw, de
aanschaf van o.a. plantgoed, vee, gereedschappen, machines en de bouw van een educatiecentrum.

3.3

Begroting project La Galigo

Stichting La Galigo heeft nog geen definitieve begroting voor 2022 opgesteld. De lokale stichting in Indonesie is
in juni 2022 opgericht. Op dit moment zijn we met het lokale team aan het inventariseren, welke behoeften er
naast meer training, educatie en een multifunctioneel gebouw zijn. En wat het budget is wat nodig is om het
projectplan uit te voeren. Binnenkort zullen wij dan ook een aanvulling publiceren op dit jaarverslag.
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Bijlage sponsoren en samenwerkingspartners

In de Zaanse Tuin wordt er veel waarde gehecht aan biodiversiteit en daarom wordt er gewerkt vanuit de permacultuur principes. Dit is een vorm van ecologisch leven en tuinieren waarin we samen met de natuur werken, in
plaats van er tegen in. Bekijk: https://www.facebook.com/dezaansetuin/ voor meer informatie over de Zaanse Tuin.

De Nieuwe Stad
De Nieuwe Stad is een Nederlandse kerk in Amsterdam-Zuidoost. Het multifunctionele gebouw is sinds de coronacrisis overdag opengesteld voor daklozen. De organisatie heeft een groep vrijwilligers die zich inzet om maaltijden te koken en te bezorgen aan mensen in dit stadsdeel die het nodig hebben. Het gebouw geeft overdag ook
plek voor dakloze jongeren die daar hun eigen producten maken zoals mondkapjes en andere zelfgemaakte items.
Samen met de Nieuwe Stad heeft stichting La Galigo in februari 2021 een actie georganiseerd. Meer over de actie
kunt u lezen in paragraaf 2.2. Voor meer informatie over deze kerk bezoek: https://denieuwestadzuidoost.wordpress.com/

Between Borders
Between Borders is een diverse groep van jonge vrijwilligers, die vluchtelingen zonder papieren ondersteunt door
lokale evenementen te organiseren rond eten en kunst. Het doel is om mensen met verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact te brengen. Zo kan er wederzijds begrip en vertrouwen ontstaan, waarmee nieuwe
vriendschappen kunnen opbloeken.
Meer weten Between Borders? Ga naar: https://www.https://www.betweenbordersamsterdam.com/

Duurzame Week – Green Up Your Life
Duurzame Week – Green Up Your Life is een organisatie die mensen helpt hun (werk)leven te verduurzamen. Ze
geven antwoord op de vraag hóe je dit aanpakt. Door blogs en activiteiten – die (mede) worden georganiseerd
door hun partners – krijgen bezoekers praktische handvatten waarmee je vandaag nog aan de slag kunt.
Samen met verschillende partners organiseren ze presentaties, lezingen, en levendige discussies met interessante
sprekers en professionals uit het vak. Een broedplaats voor inspirerende gesprekken, nieuwe ontmoetingen en
samenwerkingsverbanden. Maar Duurzame Week draait niet alleen om duurzaam zaken doen. Er is ook ruimte
voor plezier, inspiratie en interactie. Denk aan food, drinks, muziek, workshops en entertainment.
Van vrijdag 9 juli tot en met zondag 11 juli 2021 organiseert Duurzame Week Utrecht het, Duurzaam Weekend,
het grootste duurzaamheidsfestival van Nederland! Stichting La Galigo heeft als partner een bijdrage geleverd
door op zondag 11 juli een informatieve stand op een buurtmarkt te staan en een cacao & chocolade workshop
met proeverij te geven. Meer weten over de Duurzame Week? Kijk op: https://duurzameweek.nl/ voor meer informatie.

De Groene Moslims

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, van elkaars verschillen te leren, en om elkaar te
inspireren goede zaken te verrichten voor klimaat en maatschappij.
Meer informatie over IVTAR is te vinden via de volgende link: https://linktr.ee/ivtar

Het snuffelpand te Ridderkerk, Vrouwen voor Vrede
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. In
juli 2021 heeft stichting La Galigo voor de tweede keer een donatie ontvangen van € 1500. Beiden donaties kwamen op een moment dat Stichting La Galigo dit erg nodig had om de voortgang
van het project te waarborgen. De stichting is het snuffelpand
dan ook zeer dankbaar voor deze genereuze giften.
Meer weten over het snuffelpand? Ga naar:
https://vrouwenenduurzamevrede.nl/activiteiten/werkgroep-ridderkerk/

Stichting Groene Moslims is een organisatie die moslims vanuit een religieuze visie op duurzame ontwikkeling
wil betrekken bij oplossingen voor het klimaatprobleem en het armoedeprobleem. Groene Moslims bevordert het
milieubewustzijn van moslimconsumenten en ondernemers en zet aan tot duurzaam consumeren en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kijk op https://www.groenemoslims.nl/ voor meer informatie over deze organisatie.

Het Cacao Museum
Het Cacaomuseum is het resultaat van twee passies: fijne smaak en het behoud van regenwouden. De eigenaar
Henkjan Laats heeft jarenlang in cacaoproducerende landen gewerkt en heeft ook als kok in verschillende restaurants gewerkt.
Het Cacaomuseum biedt een assortiment van 's werelds beste fine flavour "bean to bar" chocolaatjes en verrassende producten zoals cacaokaas, cacaoworsten, cacaobier, cacaoconfiture en cacaotea. Wij serveren koffie, thee
en speciale warme chocolademelk…. met heerlijke chocoladetaart.
Er is een permanente expositie over de wereld van cacao en chocolade met chocoladeschilderijen en bijzondere
objecten, beginnend in Zuid-Amerika -het continent waar cacao zijn oorsprong heeft-, en eindigend in Nederland, Amsterdam en het Czaar Peterkwartier, dat een zeer rijk cacao- en chocoladeverleden. Ook organiseren ze
proeverijen, workshops, diners, exposities, rondleidingen en lezingen.
Meer weten over het Cacao Museum? Ga naar de volgende website: https://cacaomuseum.nl/.

Multatuli Museum
De Zaanse Tuin
De Zaanse Tuin is een oogst-, educatie- én belevingstuin in de Kalverpolder in Zaanstad. In de Zaanse Tuin kunnen kinderen, jongeren en ouderen elkaar ontmoeten en samen genieten, spelen, leren en deelnemen aan diverse
activiteiten. De Kalverpolder is een bijzonder veenweide-natuurgebied nabij de Zaanse Schans en behelst in totaal
6000 m2. Deze polder heeft een belangrijke cultuurhistorische functie in de Zaanstreek en de wens is dat meer
mensen hier deel van uit gaan maken!
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Het Multatuli Museum is gevestigd in het geboortehuis van Eduard Douwes Dekker (1820-1887), die onder
het pseudoniem ‘Multatuli’ zijn meest beroemde boek Max Havelaar, of de koffijveilingen der Nederlandse
handelsmaatschappij (1860) schreef. De Max Havelaar geldt als de belangrijkste ‘klokkenluider’-roman uit de
Nederlandse literatuurgeschiedenis, en past in een bredere literaire stroming van schrijvers in de 19e eeuw die
zich uitspraken tegen onrecht. In diverse kamers van het museum zijn Multatuli’s persoonlijke eigendommen,
gebruiksvoorwerpen en bijzondere exemplaren uit zijn oeuvre te zien.
In samenwerking met het Cacao Museum en het Multatuli Museum heeft stichting La Galigo een bijzondere
museumnacht georganiseerd.
Kijk op de website voor meer informatie over dit museum: https://multatuli.online/multatuli_museum.
Bijlage
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