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Bedrijfsmatige doorstart in 2010 

                                                                       Henk Crietee, Clara Thomas 

In 2010 zijn mooie resultaten geboekt door de overstap van onze samenwerkings 

partners naar een meer bedrijfsmatige aanpak van Solar Cooking. 

Het Integrated  Sustainable Solar Cooking (ISSC) Productie- en Voorlichtingscentrum in 

Mbarara  (Zuid Uganda), berichtte ons dat het vanaf 2011geheel op eigen kracht en 

met eigen middelen kan worden voortgezet. In 2007 begon Solar Connect 

Association (SCA) met het 100% gesubsidieerde project. De subsidie werd dus in vier 

jaar tijd afgebouwd. Een indrukwekkend resultaat van SCA in een relatief korte 

periode. In vervolg hierop verzocht SCA ons mee te helpen bij het opzetten van een 

ISSC Voorlichting- en Distributiecentrum in de hoofdstad Kampala. Ook daar is het 

beleid gericht op een geleidelijk afnemende afhankelijkheid van derden.  

De project ontwikkelingen in Ethiopië zijn eveneens indrukwekkend en hoopvol. In de 

loop van het jaar is een hechte relatie ontstaan tussen SCN
2

 en HoA-REC/N
3

, het 

regionale milieu programma van de Universiteit van Addis Abeba. Het begrip 

Integrated Sustainable Solar Cooking( ISSC) is inmiddels standaard jargon geworden 

binnen de academische en NGO milieu wereld in Ethiopië! SCN heeft daarin een 

belangrijk aandeel gehad. ISSC omvat behalve het koken 

met zonne-energie, ook het koken op hout besparende 

kooktoestellen en gebruik van een hooimand. 

Onze relatie met samenwerkingspartner PISDA in 

Ethiopië is in 2010 afgebouwd en zal aan het begin van 

2011 in goed overleg aan HoA-REC/N worden 

overgedragen. PISDA heeft een belangrijke voorbeeld- 

functie gehad bij de totstandkoming van een omvangrijk 

alternatief energie project met ISSC als essentieel 

onderdeel in de Hoorn van Afrika. De Europese Unie en 

de Nederlandse ontwikkelings-organisatie ICCO worden 

in de loop van 2011 de belangrijkste financiers van dit grootschalige project. SCN 

heeft een grote rol gespeeld bij de voorbereiding  van het ISSC gedeelte van het 

project. HoA-REC/N zal regelmatig een beroep blijven doen op de technische 

expertise van SCN. In de startfase van nieuwe projecten zal ook op kleine schaal 

financiële ondersteuning worden verstrekt, wat mogelijk is door giften van onze 

donateurs. 

Het kernpunt van ons beleid is gericht op uiteindelijk volledige duurzaamheid van 

ISSC activiteiten door onze Oost Afrikaanse partners. Samenwerking met hen is hierbij 

noodzakelijk en onze werkbezoeken zijn daarbij  van cruciaal belang. Het gaat daarbij 

om de formulering van een gedetailleerd ISSC  voorlichting- en trainingsplan en het 

opstellen van een eenvoudig bedrijfsplan voor de  lokale productie en verkoop van 

de diverse ISSC toestellen. De uitvoering van het plan moet een bedrijfsmatige en dus 

geheel zelfstandige continuering van alle ISSC activiteiten in de Hoorn van Afrika 

garanderen.  

Dit wordt de uitdaging voor ons en onze partners in Oost Afrika  

                                                 
2
 Stichting Solar Cooking Nederland 

3

 Horn of Africa Regional Environment Centre / Network 
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Samenwerking met PISDA overgedragen aan HoA-REC/N 

                                                                                              Clara Thomas 

Pioniersfunctie van PISDA   

In januari 2007 werd door PISDA (Ethiopië) het solar cooking project gestart. 

Verspreid over 4 dorpen zijn inmiddels 3.000 gezinnen overgestapt naar koken met 

zonne-energie. In 2008 werd een solide Solar Cooking Productie- en Promotie 

werkplaats gebouwd. Hier worden CooKitsets en hooimanden gemaakt, er is een 

trainingsruimte en een winkel. SCN heeft dit project 4 jaar gesubsidieerd. De pro-

ductie van ISSC toestellen werd opgezet voor de eigen doelgroepen, de lokale markt 

en voor distributie aan andere NGO’s en locaties elders in Ethiopië.  Ook werden er 

een aantal korte trainingen gegeven aan vertegenwoordigers van andere NGO’s en 

organisaties:  o.a. vertegenwoordigers van  drie nieuwe projecten (zie pag. 4)) en de 

de Bourayou technische school in het district Bourayou, grenzend aan de stad Addis 

Abeba. Als publieke promotie ontving PISDA vele geïnteresseerden voor een eerste 

kennismaking met ISSC. 

 

PISDA voorbeeldfunctie voor ISSC in Ethiopië 

Het ISSC centrum van 

PISDA heeft de afgelopen 

jaren een belangrijke voor-

beeldfunctie opgebouwd 

en een bijdrage geleverd 

in het aantonen en 

uitdragen van het belang 

van geïntegreerd koken 

voor vrouwen die 

afhankelijk zijn van hout 

als brandstof. 

PISDA heeft herbeplanting 

steeds in het programma 

opgenomen. In 2011 zal 

dit structureel deel uitma-

ken van  alle nieuwe ISSC 

projecten.                            Ook de mannen zijn blij met de komst van de CooKit! 

 

Weerbarstig proces naar bedrijfsmatige aanpak 

In 2010 boog SCN zich intensief over de vraag hoe PISDA zich zou kunnen 

ontwikkelen naar een financieel onafhankelijke positie van SCN. Tijdens werk-

bezoeken en via email ging SCN hierover in gesprek met PISDA. De kwaliteit en de 

verkoopprijs van de CooKit, hooimanden en hout besparende kooktoestellen werd 

vaak besproken. Het lukte echter niet om de staf van PISDA te overtuigen van het 

belang van de overstap naar een bedrijfsmatige aanpak met als basis de berekening 

van een reële kostprijs van de diverse ISSC kooktoestellen. Verkoop van de toestellen 

aan eindgebruikers zou dan  tegen minimaal de kostprijs moeten plaatsvinden met 

gebruikmaking van een betaalsysteem. Alle ISSC toestellen, gemaakt in het centrum, 

werden tot dan toe tegen zwaar gesubsidieerde prijzen verkocht. Ook interessante  
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rekensommen over het sparen van geld door te koken met zonne-energie en hout be-

sparende kookmethoden (zie tabel pag. 14) , was voor PISDA niet overtuigend genoeg 

om over te stappen op een meer bedrijfsmatige aanpak.  

SCN was inmiddels met HoA-REC/N van de universiteit van Addis Ababa  in overleg 

over nieuw op te zetten projecten in verschillende districten van Ethiopië. Voor HoA-

REC/N werd het ook steeds duidelijker dat een bedrijfsmatige aanpak de enige 

duurzame vorm van project ontwikkeling is en dus werd ook de aanpak van PISDA (lid 

van HoA-REC/N) hierin betrokken. Gezien de jarenlange voorbeeldfunctie van PISDA 

op het gebied van ISSC promotie besloot HoA-REC/N de samenwerking met PISDA 

over te nemen van SCN en hen uit te nodigen en uit te dagen om voor 2011 een op 

termijn zelfvoorzienend ISSC bedrijfsplan te gaan schrijven!  

 

SCN heeft veel geleerd van PISDA  

SCN heeft van de ervaringen met PISDA geleerd hoe belangrijk het is om van het 

begin af aan een bedrijfsmatige aanpak in gang te zetten en dit als voorwaarde te 

stellen voor een verdere samenwerking.  In januari 2011 zal PISDA samen met 4 ande-

re NGO’s deelnemen aan een training ‘ISSC social business, marketing en promotie’. 

De training wordt op verschillende locaties in Ethiopië gegeven door Mesfin Kinfu 

(ISSC manager HoA-REC/N), Clara Thomas en Henk Crietee (SCN). 

 

Nieuwe projecten in Ethiopië                              Clara Thomas 

 

Samenwerking  HoA-REC/N  en SCN   

Als vervolg op de solar cooking conferentie in 2009 in Addis Abeba, is regelmatig 

overleg gevoerd met Abiy Ashenafi, staflid van HoA-REC/N en manager van het 

Renewable Energy program-

ma van de universiteit van 

Addis Abeba (AAU). 

Belangrijk doel voor SCN 

was om te bereiken dat 

HoA-REC/N de coördinatie 

van alle ISSC projecten op 

zich zou gaan nemen. De 

naam van Mesfin Kinfu werd 

genoemd als mogelijke 

coördinator van HoA-REC/N. 

Inmiddels coördineert Mes-

fin Kinfu alle nieuw te ont-

wikkelen projectaanvragen. 

 

 

Mesfin Kinfu 

ISSC HoA-REC/N manager 

 

Drie nieuwe ISSC projectaanvragen in het noorden en zuiden van Ethiopië 

SCN ontving drie project voorstellen van NGO’s in Ethiopië, die lid zijn van HoA-

REC/N. Ten eerste van WAT, de vrouwen organisatie van het Tigray district, voor een 

ISSC project  in Adigrat, in het uiterste noorden van Ethiopië, vlak bij de grens met 

Eritrea. Ten tweede van Awra Amba, de woon-, werkgemeenschap en communiteit in 

het midden van Ethiopië  gelegen Amhara district. En een derde project voorstel van  

ANCEDA, de milieu NGO uit Arsi Negele, gelegen in de Central Rift Valley. 
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De aanvragen en verzoeken 

voor financiële ondersteu-

ning werden door HoA-

REC/N doorgestuurd naar  

SCN. 

 

 

Op de foto staat de Awra 

Amba Stove waarop de 

injera binnenshuis  gebak-

ken wordt. Voordeel van 

deze stove is de rook-

uitlaat door de muur naar 

buiten. 

 

 

 

HoA-REC/N vraagt EU 

subsidie aan  

In 2010 deed HoA-REC/N 

een complexe EU subsidie 

aanvraag voor renewable 

energy projecten (waaron-

der integrated solar 

cooking) in de Hoorn van 

Afrika.  Eind 2010 ontving 

HoA-REC/N de definitieve 

EU goedkeuring waarbij 

SCN formeel partneradvi-

seur en co-financier zal zijn 

voor 3 jaar. SCN is met 

HoA-REC/N overeenkomen dat de startsubsidies van SCN van € 17.500 voor de drie 

projecten verstrekt wordt zolang de EU fondsen nog niet ontvangen zijn. De plannen 

om in de drie districten productie-en promotie-centra op te zetten, krijgen steeds 

meer vaste vorm. In de nieuwe districten wordt een op elkaar afgestemd productie- en 

promotie/training programma een voorwaarde voor het opzetten van de centra. Dit is 

gebaseerd op de ervaringen bij PISDA, onze samenwerkingspartner sinds 2007. 

 

ISSC klein bedrijf  

De drie nieuwe projecten zullen van het begin af aan bedrijfsmatig moeten worden 

opgezet. Dit betekent het ontwikkelen van een bedrijfsplan met omschrijving van de 

doelgroep, marktanalyse, plan van aanpak en tijdspad, organogram en gedetailleerde 

project begrotingen voor het eerste jaar. De daadwerkelijke kostprijs van de ISSC 

producten moet worden berekend en de klanten gaan deze kostprijs betalen. 

Voorwaarde hiervoor is dat er goede betalingssystemen worden ontwikkeld zoals 

betaling in periodieken. De subsidies en micro-krediet programma’s zijn er voor het 

opzetten van het centrum en voor promotie en training, niet voor het verkopen van de 

kookapparaten tegen een gesubsidieerde prijs.   

De trainingen, door SCN gegeven, gaan enerzijds over het opzetten van het 

productiecentrum anderzijds over promotie, marketing en training van de eind 

gebruikers.  
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Financieel Jaarverslag 2010 

        Henk Crietee 

 

 Balans SCN 

 2009 2010  2009 2010 

Activa Euro Euro Passiva Euro Euro 

Bank & kassaldi 89.278 98.419 Vermogen 14.491 15.697 

 

Debiteuren: 

  Fonds 

kennisoverdracht 

 

600 

 

4.846 

HoA-REC/N 

ISSC Project Ethiopië  

1.401 0 Nog te besteden 

Puntland/Somalië 

 

2.139 

 

2.139 

SCA Uganda 

(transport  al. folie) 

 

0 

 

  1.128 

 

 

Voorzieningen: 

  

   Project SCA 

Uganda (naar WG) 

 

44.811 

 

9.000 

   Project SCA 

Uganda 

(additioneel) 

 

 

3.639 

 

 

2.000 

   Projecten HoAREC  

Ethiopië (3) 

 

0 

 

52.500 

   Overige ISSC 

projecten 

 

25.000 

 

13.367 

Totaal 90.679 99.547 Totaal 90.679 99.547 

 

 

 

 Toelichting Balans SCN 

Fonds Kennisoverdracht & 

Project Coördinatie  

  Voorziening ISSC Project 

Uganda (naar WG) 

 

Saldo 01-01-2010    600  Saldo 01-01-2010 44.811 

Van overige projecten    5 .000  Naar WG in 2010 -44.811 

Uitgegeven 2010 - 754  Voorzieningen 2011 9.000 

Saldo 31-12-2010    4.846  Saldo 31-12-2010 9.000 

     

Voorzieningen ISSC Project 

Uganda (additioneel) 

  

Saldo 01-01-2010 3.639 

Van overige projecten 6.634   

Gebruikt in 2010 -10.273 

Voorziening 2011 2.000 

Saldo 31-12-2010    2.000 

 

Voorziening 2011 t.b.v. ISSC Projecten in Ethiopië (i.s.m. HoA-REC/N) : 

3 nieuwe projecten x Euro 17.500 = Euro 52.500 

 

 

Zonder u als donateur of sponsor was het niet mogelijk geweest de gestelde 

doelen in de projectlanden te realiseren. Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar en 

hopen ook in 2011 weer op uw steun te mogen rekenen!  
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Rekening van Baten en Lasten  SCN 
 2009 2010  2009 2010 

Baten Euro Euro Lasten Euro Euro 

Giften direct 

ontvangen 

81.055 68.337 PR & Voorlichting 3.735 4.286 

Rente ING 

spaarrekening 

1.326 1.242 Bureaukosten SCN 2.186 1.399 

Verkoop CooKits 

Bijdrage NCDO  

1.279 

1.100 

591 Kosten CooKits, etc. 1.061 117 

Bijdrage Workshops. 350 338 Saldo 78.128 64.706 

Totaal 85.110 70.508 Totaal 85.110 70.508 

 

 Toelichting Rekening van Baten en Lasten SCN 

T.o.v. 2009 is het bedrag van ontvangen donaties aan SCN iets teruggelopen (18%). 

De voornaamste oorzaak hiervan is dat een aantal donaties van de service clubs 

Rotary en Lions, in 2009 nog prominent aanwezig, in 2010 weg vielen. Het aantal en  

het totaal bedrag aan kleine donaties is echter toegenomen. De verdeling  hiervan 

over de verschillende groepen donateurs is als volgt: 

 

Bron Aantal Bedrag € Percentage 

Particuliere giften van minder dan €500  180 11.152 16,3 

Particuliere giften van €500 en meer 12 15.096 22,1 

Giften van diverse stichtingen en instellingen 12 31.006 45,4 

Giften van bedrijven (ASN Bank en RABO bank) 2 11.083 16,2 

Totaal Giften 2010  68.337 100,0 

 

In het afgelopen jaar was de inzet van de vrijwilligers van onze stichting wederom 

zeer indrukwekkend.  Ook in 2010 bleef  het bedrag uitgegeven aan voorlichting - en 

bureaukosten  bescheiden: 8,5% van het totaal bedrag aan ontvangen donaties en 

andere bijdragen. De verdeling was in 2010 als volgt: PR & Voorlichtingskosten (6,3%) 

en Bureaukosten SCN (2,2%) 

 

 Financiering ISSC Projecten 2010 

Financieringsbron voor ISSC projecten in Ethiopië en Uganda Euro 

Actieopbrengst SCN naar giro 40000 van Wilde Ganzen 44.811 

Netto actieopbrengst SCN (91%) 40.779 

Premie Wilde Ganzen (70% van netto opbrengst) 28.544 

Totaal actieopbrengst WG & SCN over 2010 69.322 

Additionele bijdrage 2010 van SCN  10.273 

Totaal begrotingen ISSC Projecten Uganda en Ethiopie 2010 79.595 

 

 

 Toelichting Financiering ISSC Projecten 2010 

- De verdeling van de naar Wilde Ganzen overgemaakte (bruto) actieopbrengst 

SCN is als volgt: ISSC Project SCA Uganda: Euro 27.344 & ISSC Project PISDA Ethiopië: 

Euro 17.467. 

-  De verdeling van de extra bijdrage van SCN t.b.v. de ISSC Projecten in 2010 

is als volgt: Project SCA Uganda: Euro 3.808 & Project PISDA Ethiopië: Euro 6.465. 

-  De door WG en SCN naar SCA Uganda en PISDA Ethiopië overgemaakte 

gelden zijn in overeenstemming met de door onze partnerorganisaties SCA en PISDA 

ingediende ISSC project begrotingen. 
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Uganda: 2010 meer ISSC afnemers en gebruikers dan ooit. 

                        Hans Le Noble 

Het project Mbarara van Solar Cooking Association Uganda loopt nu vier jaar. Heel 

specifiek voor de gekozen aanpak in dit project is het bijdragen aan belangrijke 

doelstellingen als armoedebestrijding, vrouwenemancipatie en terugbrengen van 

ontbossing, gekoppeld aan het bereiken van een duurzame, bedrijfsmatige productie, 

distributie en afzet van de ISSC producten. Dat betekent  dat meerwaarde gecreëerd 

en gerealiseerd moet worden.  

Naast ISSC product-, en gebruikersinformatie en training, is een productie- en distri-

butie centrum gerealiseerd waar de Solar CooKits, Water Pasteurisation Indicators 

(WAPI’s), de Rocket- en Lorena Stoves en Hay baskets door eigen medewerkers 

worden gemaakt, waar de inkoop van materiaal en producten gebeurt en waar de 

productkwaliteit streng wordt bewaakt. 

 

Instructie en Promotie, Mbarara 

 

Even belangrijk is de aandacht voor marketing en promotie van de ISSC  producten.  

De op vrouwengroepen gerichte informatie bijeenkomsten en gebruikerstrainingen 

worden verzorgd door lokale instructrices in de geselecteerde dorpen. Deze 

instructrices organiseren de vrouwen groepsbijeenkomsten volgens het ’direct sales’ 

model. Eén of meerdere vrouwen nodigen vrienden, familie en buren uit voor een 

bijeenkomst en uit deze groep neemt weer iemand anders deze taak op zich voor de 

volgende bijeenkomst met een nieuwe groep van deelnemers, enz...  

Instructrices en gastvrouwen krijgen daarvoor een vergoeding, zodat zij een belang 

hebben bij succes van de actie. 
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Met dit model is voor alle deelnemers zichtbaar gemaakt dat er zowel een kosten- als 

een opbrengstenkant is en dat de duurzaamheid van het project alleen gegarandeerd 

kan worden als opbrengsten hoger zijn dan de kosten. Ook als er geen subsidie meer 

wordt gegeven door Wilde Ganzen en SCN. 

Naast ‘direct selling’  wordt ook via de winkel in Mbarara stad verkocht. En met 

toenemend succes! In 2010 een omzetstijging van 50% in vergelijking met 2009. 

Eind 2010 kon SCA met trots rapporteren dat de geplande productie- en afzetprog-

noses voor het projectjaar 2010-2011* van 3400 CooKit sets en overige ISSC pro-

ducten, geheel of vrijwel geheel gehaald zouden worden. En daarmee was de 

overeengekomen doelstelling om na vier jaar subsidiëring de ’break even’ positie te 

bereiken in 2011 eveneens binnen bereik gekomen (* het projectjaar loopt van  

1 februari 2010 t/m 31januari 2011). 

SCN verwacht de komende jaren nog wel ondersteuning in de vorm van kennis-

overdracht en managementondersteuning te zullen geven, maar geen subsidiëring 

 

Olivia (senior marketer) geeft training 

 

van de bedrijfsvoering meer. Mogelijk zal een beroep worden gedaan op SCN voor 

steun bij het verkrijgen van ‘business credits’, aangezien de benodigde cash-flow voor 

het project in de loop van het nieuwe jaar wordt gerealiseerd.  

 

Oktober 2010 bezocht Hans Le Noble, SCN bestuurslid en veldwerker,  als PUM expert 

voor de 2
e

 maal SCA Uganda en het Mbarara project. Zowel op het gebied van 

kwaliteitsbeheersing, marketing en verkoop werden opfristrainingen gegeven. Met het 

management werd aan organisatorIsche en bedrijfseconomische aspecten extra 

aandacht gegeven, advies gegeven en concrete stappen aanbevolen, allemaal in het 
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kader van de duurzame voortzetting van de SCA activiteiten. Hieraan zal in 2011 

verdere uitwerking worden gegeven. 

 

                  Een Solar cooking maaltijd    

 

Kampala 

De start van het geplande Distribution Centre Kampala onderging vertraging door 

uitblijven van de financiering door derden. De verwachting is dat begin 2011 de 

financiering verkregen zal worden zodat met dit project begonnen kan worden. Eerste 

afzet planning: 2200 CooKits in 12 maanden! Ook hier wordt gestreefd naar een  

break-even situatie na drie à vier jaar. Mbarara gaat de zelfgeproduceerde producten 

leveren voor het Kampala project, wat een belangrijke bijdrage zal zijn aan de 

ontwikkeling van het Mbarara productie centrum.   

 

De ISSC gebruikers en medewerkers 

In de laatste vier jaar zijn in het Mbarara district  8680 gezinnen overgestapt op ISSC 

koken. Bij een gemiddelde gezinsgrootte van 6 personen (laag geschat)  eten zo’n 

kleine 52.080 mensen ISSC gekookt voedsel.  Per gezin besparen ze  circa € 0,50 per 
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dag op brandstofkosten ofwel €180 per jaar! Een héél bedrag voor een low-income 

huishouden!  

SCA heeft inmiddels 20 medewerkers in vol- of deeltijd dienst en nog eens 40 

personen, voornamelijk vrouwen, verkrijgen inkomen door deelname als instructrice 

of  als vervaardiger/leverancier van CooKitsets, hooimanden en Lorena stoves. 

 

Fondsenwerving en netwerken  

 

Fondswerving  

Ook in 2010 was de Stichting Wilde Ganzen medefinancier van onze ISSC projecten in 

Uganda en Ethiopië. Op het bedrag van Euro 44.811 dat via onze stichting door een 

groot aantal kleine en grotere donaties bijeen werd gebracht, werd door Wilde Ganzen 

een bedrag van Euro 28.544 aan premie gezet  en daarmee was Wilde Ganzen onze 

belangrijkste donateur. 

De ASN bank besloot ook over dit boekjaar haar CO2 uitstoot te compenseren door 

middel van een donatie aan onze stichting. Een prachtig initiatief! Voor de drie nieuwe 

ISSC projecten in Ethiopië werden donaties ontvangen van de Rabobank Share4More, 

en de Haella Stichting en een aantal andere stichtingen die ons werk al meerdere 

jaren hebben ondersteund. 

Het adviesbureau The World We Work In, schonk SCN haar jaarlijkse Charity Award 

2010 in de vorm van een donatie. Bedragen die gedoneerd worden via verjaardagen, 

huwelijksdagen en andere feesten, vormen een belangrijk deel van de particuliere 

donaties. 

Vaassen Flexible Packaging leverde wederom geheel belangeloos rollen aluminium-

folie die werden verscheept voor de plaatselijke productie van CooKits. 

WINXXs Huizen loste weer een aantal computer en andere ICT perikelen van bestuur 

en werkgroep leden op. In 2010 verzorgden SCN vertegenwoordigers presentaties op 

de The International School of Amsterdam, op de jaarlijkse Ethiopië dag in Overvecht 

en bij de Soroptimisten club Hilversum. 

 

 

Ethiopië dag in 2010 
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Netwerken 

Er werd een interview gegeven bij radio NPS in het programma ‘Nederland dichtbij’; er 

werden over het werk van SCN artikelen geplaatst in de Blaricumse krant Hei Wei en 

het Protestants Christelijk Weekblad.  

De samenwerking met KOZON werd gecontinueerd; er werd een plan ontwikkeld om 

tot uitwisseling te komen met de Belgische Solar Cooking organisatie Sol Suffit.  

SCN werd lid van de internationale organisatie PCIA en bracht het belang van ISSC 

onder de aandacht. Ook zijn contacten gelegd met de Global Alliance for Clean Cook 

Stoves.  

 

Scholingsdagen 

In Kortenhoef werden 2 scholingsdagen verzorgd door Jacomine Immink en Jolien 

Hessel voor 8 deelnemers met doellanden Nepal, Uganda, Tanzania, Senegal, Burundi 

en Rwanda. Cursisten uit 2009 begonnen in 2010 een succesvol ISSC proefproject in 

Zambia. SCN adviseert de initiatiefnemers. Aandacht werd besteed aan het belang van 

een bedrijfsmatige aanpak. Dit wordt uitgewerkt in 2011. 

 

 

Project Zambia van Hans en Petty Heerebout (ex cursisten) 

 

Digitaal netwerken 

De site www.solarcooking.wikia.com biedt zeer uitgebreide informatie over  solar 

cooking activiteiten en ontwikkelingen wereldwijd.  Deze informatie is per land,  per 

NGO of zelfs per persoon gerubriceerd. De site is zeer geschikt om samenwerking te 

bevorderen en netwerken te ontwikkelen. Actuele project informatie van SCN wordt 

door Jolien Hessel ingevoerd op de wikia site.  

De SCN site www.solarcooking.nl is veelzijdig, uitgebreid en actueel: ISSC techniek, 

handleidingen, trainingsmateriaal, werkbezoekverslagen, projectplannen, film – en 

http://www.solarcooking.wikia.com/
http://www.solarcooking.nl/
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foto materiaal enzovoort. De website van SCN wordt ieder jaar drukker bezocht en 

men bekijkt ook steeds meer pagina’s.  

Bezoekers gegevens 2010   www.solarcooking.nl   

 

Totaal aantal bezoekers per jaar Bezoekers hele wereld 2010 

 

 

Aantal bezoeken 

Bezochte  

pagina’s 

 

2007 17.000 bezoeken   1.167pag. 

2008 47.000               131.710pag. 

2009 71.000      “        125.644pag. 

2010 98.000      “        166.965pag. 

 

 

1. United States           75.872       67.076 

2. Netherlands             33.706         6.911 

3. Russian Federation    2.926              81 

4. France                       2.328            513 

5. Germany                   2.064             175 

6. China                        1.725          1.851 

 

Websitegetallen (Denise Schwirtz) 

 

De meeste bezoekers komen uit de VS, West Europa en China. Het aantal Afrikaanse 

bezoekers is niet groot; ze komen vooral uit Ethiopië, Uganda en Zuid Afrika. Het 

drukst bezocht worden de nieuwsberichten zowel door Nederlandse als Engelse  

lezers.  

Uit het bestuderen van deze gegevens is de conclusie getrokken dat de bezoekers-

aantallen groeien en dat het regelmatig updaten van de nieuwspagina en de pagina 

met ‘Links’ hoge prioriteit heeft. 

 

 CooKitset 
 

En tot slot:  

In 2010 hebben we Herman Wijffels welkom geheten als beschermheer 

van Stichting Solar Cooking Nederland!  

 

http://www.solarcooking.nl/
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Flyer en Handleiding ISSC voor instructrices en eindgebruikers 

                                                                               Jacomine Immink 

 

 

In 2011 zal HoA-REC/N de coördinatie van de ISSC 

projecten in de Hoorn van Afrika overnemen van 

SCN in de rol van adviseur. In dat kader zal SCN 

begin 2011 de handleidingen bijstellen n.a.v 

ervaringen.  

Daarna worden de handleidingen vertaald in lokale 

talen. Uiteindelijk zullen dan de volgende 

producten door HoA-REC/N gebruikt gaan worden: 

1 flyer voor voorlichting en promotie 

2 handleiding voor instructrices  

3    handleiding voor eind gebruikers waarbij        

zo min mogelijk gebruik gemaakt wordt van 

tekst..  

Op de laatste pagina van de handleiding wordt 

berekend hoeveel hout men kan besparen door 

ISSC te gebruiken. 

De instructrices kunnen de invuloefening 

maken en met de eindgebruikers bespreken. 

 
FIREWOOD CONSUMPTION   -  COSTS  -  SAVINGS  

EXAMPLE Household  of 6 persons YOU 

Example Firewood consumption  

 

One day                      =       6 kg wood 

One week  7 x  6 kg    =     42 kg wood 

1year 52 weeks x42 kg=2080 kg wood 

My firewood consumption 

 

One day                            =…kg wood 

One week .. . x ….kg         =…kg wood 

One year  52 weeks x…kg =…kg wood 

Example Firewood costs  

(20 Birr = 1€) 

1 kg firewood                    =       1 Birr 

1day 6 p x 6 kg x 1 Birr     =       6 Birr 

1 week 7 days x 6 kg         =     42 Birr 

1 year 52 weeks x 42 Birr  =  2218 Birr 

My firewood costs  

 

1 kg firewood                         = . . Birr  

One day    6 p x .. kg x .. Birr  = . . Birr 

One week  7 days x … kg       =  . . Birr 

One year 52 weeks x .. Birr     = . . Birr   

Example Firewood saving in kg wood  

 

ISSC cooking gives 70% savings 

70% per day         saving     4 kg wood 

70% per week      saving    28kg wood 

70% per year       saving 1456kg wood  

                    = saving approx  7 trees 

My firewood saving 

 

1 ISSC package thus saving 70% wood 

70% per day       saving       .. kg wood 

70% per week    saving        .. kg wood 

70% per year      saving       .. kg wood 

                = I save  approx  … trees  

Example Firewood saving in Birrs  

 

1kg wood                           =     1  Birr 

1 week7 x 4 Birr saving           28  Birr 

1 year 52 x 28 Birr  saving  1456  Birr  

A complete ISSC package costs  

appr 400 Birr 

My firewood saving in Birrs  

 

In one day .. kg  x    Birr I save    .. Birr 

In one week 7 x   Birr     I save     .. Birr 

In one year  52 x ..Birr I save       .. Birr 

A complete ISSC package costs  

appr 400 Biir  

 

 



Jaarverslag 2010 Stichting Solar Cooking Nederland                                                     15 

Gebruikte afkortingen: 

WG          – Wilde Ganzen                
ICCO  – Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking 

ASN  – Algemene Spaarbank Nederland               

SCN         – Stichting Solar Cooking Nederland. 

KoZon  – Stichting Koken met de Zon, Wageningen 

 

NGO        – Non Governmental Organisation. 

PISDA      – Partnership for Integrated Sustainable Development Association  

SCA         – Solar Connect Association  

ISSC/WP  _ Integrated Sustainable Solar Cooking/Water pasteurisation 

WAPI  – Water Pasteurisation Indicator 

 

PCIA                    -  Partnership for Clean Indoor Air Association 

AAU  – Addis Ababa University 

HoA-REC/N – Horn of Africa Regional Environment Centre/Network  

SCI  – Solar Cookers International, Californië, USA 

PUM  - PUM Netherlands senior experts 

 

 

Bestuur, werkgroep en adviseurs: 

 

 Clara Thomas, voorzitter/veldwerker 

 Henk Crietee, penningmeester/veldwerker/vice-voorzitter  

 Marjan Hermans, secretaris 

 Nel Hessel, bestuur/veldwerker 

 Hans le Noble, bestuur/veldwerker 

 Jolien Hessel, werkgroep 

 Jacomine Immink, werkgroep 

 Denise Schwirtz, werkgroep  

 Ton de Wit, voorraadbeheer 

 Jan de Wit, voorraadbeheer   

 Lianne Faili, vertaler 

 Arnold Leufkens, adviseur  

 Coen Beeker, adviseur                     

 Maarten Schröder, adviseur  

 Marjo Vervoorn, adviseur 

               

 Herman Wijffels, beschermheer 

 

Stichting Solar Cooking Nederland              Secretariaat SCN: 

Zevenend 10, 1251RN Laren, Nederland           Tel.: 0031(0)35-5311093 

Website:  www.solarcooking.nl                                         e-mail: post@solarcooking.nl 

Kamer van Koophandel nr. 321 087 38  

ANBI regeling                                                                 Bankgiro nr. 4111798 

 

Redactie en vormgeving: Jacomine Immink                    Engelse vertaling: Lianne Faili 

 

http://www.solarcooking.nl/
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Productie en promotie centra in Uganda en Ethiopië 

Integrated Sustainable Solar CooKing (ISSC) 

 

  

Solar Connect Association (Uganda) 

ISSC Winkel bij productie en  promotie 

centrum 

Partnership for Integrated Sustainable 

Development Association (PISDA 

Ethiopië) 

 

  

  Koken in CooKit en nagaren in hooimand: 

voorlichting en training aan vrouwen 

Mesfin Kinfu, HoA-REC/N, 

 Universiteit Addis Ababa, in lessituatie 

over berekenen van een kostprijs t.b.v. 

bedrijfsplan . 

 

  
 

Vrouwen verdienen geld als instructrice en in de productie van CooKits en hooimanden. 

Foto 1 en 2 productie, foto 3 Clara legt handleiding uit aan instructrices 

 


