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1. Algemeen 

2. Inleiding  
Allereerst willen wij alle subsidiegevers danken voor de financiële ondersteuning aan dit project en het ver-
trouwen dat wij mogen ontvangen. 

Voor u ligt het verslag van het project ‘Drogers voor nootmuskaatboeren op de Molukken’.  

In totaal zijn er 15 drogers geproduceerd. Dit aantal hangt samen met de beschikbare financiële middelen, die 
door subsidies van verschillende organisaOes zijn verkregen. Uiteindelijk hebben wij hiervoor € 13.300 kunnen 
aanwenden. Het bedrag dat wij voor ogen hadden, te weten € 20.000 is helaas niet gehaald. Wij hebben wel 
de eerste belangrijke stappen kunnen ze9en.  

In het hoofdstuk financiële verantwoording wordt hierover verslag gegeven.  

Het project is bescheiden van opzet. Want wij realiseren ons, dat niet alle nootmuskaatboeren kunnen worden 
voorzien van drogers. Het is wel de eerste stap in de voorziening van drogers aan nootmuskaat-, kruidnagel- en 
kopraboeren.  

Hopelijk hebben de vele gevoerde gesprekken met het Departement van Landbouw van de Provincie Maluku 
en met de minister van Landbouw uit Jakarta voldoende aandacht gegenereerd om dit programma ‘drogers 
voor boeren’ te kunnen ondersteunen. 

Wij streven ernaar dat de overheid dit programma in de toekomst kan gaan overnemen zodat de boeren hier-
door hun inkomsten kunnen verbeteren, waarbij de export een voorname component is.  

Project naam: Drogers voor nootmuskaatboeren op de Molukken 
Thema: Armoedebestrijding door Duurzame Pla9elandsontwikkeling op de 
Molukken. 

Projecthouder: SOchOng TitanE 
KvK 41172724. ANBI-Status:

Postadres: Postbus 3195 
3502 GD Utrecht

E-mailadres: Info.Otane@gmail.com

Website: www.Otane.nl 

Contactpersoon: F.Palyama: fpalyama@gmail.com 

Telefoon: +31302094415

Mobiel: +31622409115

Partner: KamboO Rempah Maluku

Contactpersoon Samson Atapary

Telefoon: +62 85243051100

Adres Ambon

E-mailadres: malukukamboOrempah@gmail.com

Subsidie aangevraagd SOchOng Meros
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3. TitanE 
SOchOng TitanE is een landelijke vrijwilligersorganisaOe, opgericht in 1996, die zich inzet voor ‘Duurzame ont-
wikkeling & Armoedebestrijding’ op de Molukken. TitanE betekent brug. De sOchOng werkt aan het vergroten 
van maatschappelijke bewustwording en meningsvorming onder de Molukse en Indonesische diaspora in Ne-
derland. TitanE steunt parOculiere iniOaOeven, die te maken hebben met kleinschalige projecten op het terrein 
van armoedebestrijding. TitanE werkt op basis van ‘demand driven’. Niet TitanE iniOeert projecten, maar onze 
partners op de Molukken zijn de iniOaOefnemers. 
 

Missie 
TitanE wil bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving op de Molukken, waarin sprake is van 
een rechtvaardige verdeling van basisvoorzieningen en natuurlijke hulpbronnen. SOmuleren en aanjagen van 
sociaal ondernemerschap is ook een belangrijk kerndoel. 
De armoede op de Molukken is al decennialang twee keer zo hoog als gemiddeld in heel Indonesië. Wij 
willen bijdragen aan de terugdringing van de armoede. 
Maluku kent een mulOreligieuze samenleving, al eeuwenlang. Ook etnisch is de Molukse gemeenschap veran-
derd door de instroom van migranten: trans- en spontane migraOe.  En Maluku kent een rijke diversiteit aan 
culturen, talen en adatsystemen. Juist deze rijkdom aan verscheidenheid/diversiteit is voor ons een belangrijk 
uitgangspunt. 
 

Visie 
Om dit te bereiken is economische groei noodzakelijk. Zonder groei is het alleen maar dweilen met de kraan 
open. Maar groei dient inclusief te zijn. Dit betekent dat de groei besteed moet worden aan de ‘basic need’ van 
de mensen. Directe toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen. Onze invloed reikt niet zover dat 
wij dit meteen merkbaar kunnen veranderen.  

Echter, maatschappelijke organisaOes, die samen met elkaar een civil society vormen, zouden dit wel kunnen. 
Wij steunen onze partners op Maluku om zich hiervoor sterk te maken. Wij kunnen ook direct bijdragen aan de 
economische groei, door ons specifiek te richten op de meest kwetsbare groepen, namelijk de boeren. Het me-
rendeel van de mensen is akankelijk van inkomsten uit de landbouw. 
Wij willen het hen mogelijk maken dat zij door de verkoop van hun landbouwproducten zo hun inkomsten 
kunnen verhogen en hierdoor uit de armoedefuik kunnen ontsnappen. 

Trackrecord 
In de periode 2000-2019 heel TitanE een trackrecord opgebouwd van 97 gerealiseerde projecten op de Mo-
lukken op het gebied van armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. 
Deze zijn voornamelijk gefinancierd door Oxfam/Novib, Cordaid en NCDO. 
 
In 2011 heel RiDi Consultancy SOchOng TitanE doorgelicht en geëvalueerd. In het rapport 'Verbondenheid ver-
zilverd?!' wordt TitanE omschreven als een flexibele, slagvaardige organisaOe met een scherp oog voor actuele 
poliOeke en maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
Eind september 2019 werd de Molukken getroffen door een aardbeving. Meer dan honderdduizend mensen 
werden dakloos. TitanE heel samen met het Rode Kruis op Ambon hulpverleend. Primaire voorzieningen ge-
plaatst. 
TitanE heel middelen ingezameld voor de noodhulp. De gemeenten Neder-Betuwe en Waalwijk hebben ook 
hieraan bijgedragen. 
 

4. Probleemstelling 

Het is inmiddels bekend, dat wereldwijde klimaatverandering grote invloed heel op de weersgesteldheid, zo 
ook op Maluku. De provincie zelf is geen vervuiler, maar de boeren in Maluku ondervinden wel de schadelijke 
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gevolgen hiervan. De jaargeOjden zijn klimatologisch niet meer herkenbaar. Zo is de regenval in Maluku ex-
treem toegenomen. Dit heel een sterke invloed op de economische posiOe van 4500 boeren. Zij hebben vanaf 
april tot en met september 2021 met veel aanhoudende regen te maken gehad, wat nadelig is voor hun oog-
sten.  

Wat betekent dit voor de boeren? 
Klimaatverandering houdt armoede in stand. Vooral de kleine arme nootmuskaat- en kruidnagel-boeren wor-
stelen met de gevolgen. Door het extreme weer mislukken oogsten. Er treedt veel vee-sterle op en voedselte-
korten nemen toe. De prijzen voor hun landbouwproducten zullen danig gaan zakken. En dit werkt vervolgens 
door op het inkomen van de boeren. Verder kunnen de boeren de geoogste nootmuskaat en foelie niet goed 
laten drogen. Normaal worden ze in de zon te drogen gelegd op open plekken en op delen naast de weg vlakbij 
huis. Deze producten zijn veelal bestemd voor de lokale markt. De prijs, die de boeren hiervoor kunnen krijgen, 
is aanmerkelijk laag. De landbouw en met name de specerijenteelt vormt de sleutel van de economie van de 
Molukken.  

Na jarenlang experimenteren heel SOchOng TitanE - in samenwerking met lokale boeren - hierop antwoord 
kunnen geven. En wel door de introducOe van een droger op basis van aangepaste technologie. Deze kan zowel 
overdag als gedurende de nacht worden gebruikt. Overdag levert de zon de nodige energie via zonnecollecto-
ren. Als het weer niet meezit worden zelfgeproduceerde kokos-briketjes of biomassa als brandstof ingezet. Dit 
kan ook Ojdens de nachtelijke uren gebeuren. Na uitgebreid testen, is het nu Ojd voor producOe. Van belang is 
dat de nootmuskaat via een methode wordt gedroogd die duurzaam is en klimaatneutraal. Uit onze experi-
menten is gebleken dat door het gebruik van deze methode de kwaliteit van de gedroogde nootmuskaat steeds 
significante verbeteringen laat zien vergeleken met die via de tradiOonele methodieken. Het gebruik van bri-
ke9en van de kokosnootschil draagt bij tot de circulaire economie. Want normaal wordt deze als afval wegge-
gooid.  

5. Verslag uitvoering project 
De uitvoering omvat de volgende acOviteiten: 

• Fondswerving; 

• Realiseren van een werkplaats;  

• Rekrutering personeel; 

• ModificaOe en producOe;  

• DistribuOe drogers aan boeren; 

• InnovaOe energietoepassing: Waterstof als energiedrager voor de drogers. 

5.1. Fondswerving /subsidieaanvragen 
In 2020 werd gestart met de fondswerving voor de realisaOe van dit project. In totaal werden hiervoor 20 or-
ganisaOes aangeschreven. De opzet van de subsidieaanvragen is een bedrag van € 20.000 te werven. Met dit 
bedrag kunnen 25 drogers worden gerealiseerd, een werkplaats voor producOeacOviteiten en de distribuOe 
gekoppeld aan training en voorlichOng.  

Dit ging erg moeizaam. Een belangrijke oorzaak is de uitbraak van de coronapandemie. Helaas werd het streef-
bedrag niet gehaald. Uiteindelijk is er een bedrag van € 13.300 binnengekomen waarmee wij enorm blij en 
dankbaar zijn. Want wij kunnen hiermee wel een begin maken met de distribuOe van drogers aan de eerste 
boeren op de Molukken. Door goed in te spelen op de klimaatverandering via de introducOe van deze drogers 
kan er nu een begin worden gemaakt met het terugdringen van de inkomstenderving bij de boeren.  

5.2. Werkplaats  
De werkplaats voor de producOe van de drogers is ondergebracht in de warehouse van KamboO Rempah Malu-
ku. De totale oppervlakte van de warehouse bedraagt 50 m x 30 m. Hier worden sorteerwerkzaamheden uitge-
voerd. Deze vinden plaats onder hantering van Europese kwaliteitsnormen. Op termijn zullen deze, samen met 
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de werkruimte, worden gecerOficeerd door Rainforest Alliance. De producOeruimte dient Safety Food ingericht 
te worden. Om deze reden wordt de werkplaats voor de producOe van de drogers geheel afgeschermd. De op-
pervlakte van de werkplaats is 8 m x 25 m. Deze werkzaamheden waren in juli 2021 afgerond. Hoe de werk-
plaats in de warehouse is ingepast is te zien op de bijgevoegde bijlage 1. 

5.3. Personeel 
Voor de producOe van de drogers zijn drie vaste medewerkers met technische vaardigheid aangetrokken. Een 
medewerkster op partmebasis verzorgt de financiële administraOe. 

In Ambon bestaat doorgaans géén CAO, waarin rechten en plichten van het personeel zijn vastgelegd.  
Wij hanteren de SOP (Standard OperaOonal Protocol). De SOP komt tot stand door direct gemaakte afspraken 
met het personeel vast te leggen in een SOP-document, medeondertekend door de medewerk(st)ers. 

5.4. ModificaIe 
Bij de aanvang van de producOe van de drogers zijn er binnenin temperatuurmeOngen ver-
richt. Uit deze meOngen kan goed zicht worden verkregen hoe het droogproces zich vol-
trekt bij gebruikmaking van respecOevelijk zonne-energie en komfoor met kokosnoot-bri-
ke9en. MeOngen wijzen uit, dat de temperatuurverdeling in de droger verbeterd moet 
worden. En dat zonne-energie maximaal moet worden benut.  

Op basis van bovenstaand onderzoek wordt de droger gemodificeerd. In eerste instanOe 
was de droger dubbelwandig uitgevoerd met isolaOematerialen ertussen. De buitenwan-
den werden donker gelakt. Dit bevordert namelijk de absorpOe van zonnewarmte. Eerder 
toegepaste isolaOemateriaal tussen de dubbele buitenwanden van de droger moeten 
daarom weer worden weggehaald. De binnenwanden worden voorzien van gaten zodat 
een goede doorstroming van warmte wordt verkregen.  

Bij slecht weer en in het donker wordt gebruik gemaakt (zoals eerder vermeld) van met kokosbrike9en ge-
stookte komforen. De ruimte tussen de wanden en de gaten zorgen voor een goede warme luchtstroom en een 
gelijkmaOge verdeling van de temperatuur, zie foto. 

In de volgende twee tabellen zijn de meetresultaten van de gemodificeerde droger weergegeven. 

Lege 
droger  
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Droger 
geladen 
met 
product 

5.5. ProducIe 

Met de ontvangen subsidies zijn er in totaal 15 drogers geproduceerd. Ook zijn producOemiddelen voor de fa-
bricage ontwikkeld en gerealiseerd. De werkplaats voor de kleinschalige serieproducOe is ingericht. Met de 
huidige personele bezetng is de producOecapaciteit 20 drogers per maand. Bijlage 2 bevat een foto-impressie 
van ‘producOemiddelen droger’. 

Opmerking: In de Molukken zijn er momenteel ca. 4.500 nootmuskaat-, kruidnagel- en kopraboeren. Door het 
gebruik van drogers kunnen zij hogere inkomsten verwerven. Vooral voor de kleinbedrijven is dit van groot be-
lang. Helaas is een droger van € 650 voor hen onbereikbaar. Toch willen wij naar mogelijkheden zoeken om ook 
hen hierin te betrekken.  

5.6. DistribuIe  
De eerste distribuOe naar de boeren toe is in november 2021 uitgevoerd. Er zijn in totaal 11 drogers bij ver-
schillende boeren geplaatst, te weten: 6 op de Banda-eilanden, 2 op het eiland Buru en 3 bij de dorpen Hila en 
Kaitetu. In de komende periode zal de distribuOe worden voortgezet, zie foto-impressie bijlage 3. 
InnovaOe 

Na 3 volle dagen funcOoneren kan een droger, beladen met 120 kg nootmuskaat, het gewenste resultaat leve-
ren. De gemiddelde droogtemperatuur varieert van 45-47 °C. Normaal werkt de droger op zonne-energie. Bij 
slecht weer en ‘s-nachts wordt een biomassakomfoor met kokosbrike9en aangewend. SOchOng TitanE wil uit-
eindelijk een volledig klimaatneutrale droger voor de boeren realiseren. Op dit moment doen wij experimen-
ten om waterstof toe te passen als energiedrager. Waterstof wordt de energie van de toekomst genoemd. H2 
wordt verkregen door elektrolyse van water.  
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6.1. Financiële verantwoording 

Noot: De tekorten zijn uit eigen reserves gefinancierd. 

 

7. Afspraken met de boeren 
De nootmuskaatboeren op de Banda-eilanden, het eiland Buru en de dorpen Hila, Kaitetu en Seith zijn inmid-
dels deels voorzien van drogers. Zie bijlage voor een foto-impressie. Met de boeren is het volgende afgespro-
ken. 

De door de boeren gedroogde nootmuskaat wordt aan het verwerkingsbedrijf ‘KamboO Rempah Maluku’ gele-
verd tegen een meerprijs (boven op de lokale marktprijs) van Rp 1.000 per kg.  Dit surplus van Rp 1.000 per kg 
verkochte nootmuskaat krijgt een bestemming voor de ontwikkeling van de dorpsgemeenschap. 

De boeren krijgen de droger niet graOs. De aflossing geschiedt in natura. Bij de levering van 1 kg nootmuskaat 
moeten zij Rp 3.000 aflossen. Ter toelichOng het volgende. Als een boer 50 kg nootmuskaat afzet moet hij 50 
maal Rp 3.000 = Rp 150.000 aflossen. Deze aflossingen worden weer ingezet voor de producOe van nieuwe 
drogers: het is een revolving system.  
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Subsidies ontvangen van:

SOchOng Mundo CrasOno Meliori 11-12-2020 € 2.000

SOchOng Koppert 28-12-2020 € 5.000

Haëlla SOchOng 09-03-2020 € 2.500

Hofstee SOchOng 11-03-2021 € 3.500

SOchOng Meros 26-03-2021 € 300

Gilen t.b.v. innovaOe € 600

__________ +

€ 13.900

Uitgaven ten bate van dit project:

ProducOe 15 drogers á € 650 € 9.750

Werkplaats, 30 x 6 meter en verlichOng € 3.000

Spuitcabine met afzuiging en draaitafel € 375

Lasmallen € 2.100

ModificaOe werkzaamheden meOngen € 350

Aanvullende handgereedschappen  € 250

DistribuOe, Banda-eilanden en trainingen € 200

Aanschaf Hho-generatoren materialen € 435

__________ +

€ 16.460



Bijlagen 
1. Lay-out werkplaats 

2. Foto-impressie: ProducOemiddelen 

3. Foto-impressie: Overdracht droger aan de boeren 

 !
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Bijlage 1 

De werkplaats, ingepast in het warehouse. 
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Bijlage 2 
 
Overdracht aan nootmuskaatboeren: Banda-eilanden 

 

  

Boer Hamim dorp Dender                                                       Boer Mad dorp Walan 

                                                                  "

"

Boer Saur het eiland Ay         Boer Sofyan dorp Walang"
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Bijlage 3 

ProducOemiddelen t.b.v. seriemaOge producOe drogers 

   

Zaagmal voor frame van de drogers                                  Lasmal voor hoofdframe 1 
 

  

Lasmal lasmal hoofdframe 2             Vouw tafel voor de aluminiumplaten 

     
Vouw tafel voor de aluminiumplaten 

  

                                          
        

            Assemblage apparaat voor de omkasOng 
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