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Op de goede weg 
 
Twee jaar na de fusie tussen Solar Cooking Nederland en KoZon kunnen we met volle 
overtuiging zeggen, dat het een goede stap is geweest om samen verder te gaan. 
Nieuwe en oude medewerkers vormen samen een hecht team, waarin ervaringen 
worden gedeeld en ideeën worden uitgewisseld. Dankzij onze deskundige 
begeleiding, hebben de meeste lokale partners de bedrijfsmatige aanpak niet alleen 
overgenomen, maar proberen zij er met grote inzet een succes van te maken. Het 
voordeel daarvan is, dat het nieuwe werkgelegenheid schept en tot economische 
zelfstandigheid leidt. De projecten in Mali, Burkina Faso, Uganda en Kenia bieden nu 
werk aan in totaal 110 mensen, vooral vrouwen en jongeren. Maar nog belangrijker 
is, dat de aanpak via promotie en verkoop ertoe heeft geleid, dat het geïntegreerd 
zonnekoken (Integrated Solar Cooking, ISC) veel sneller en duurzamer wordt 
verspreid. Helaas hebben nog niet al onze partners in Afrika de omslag al kunnen 
maken. We hebben daarom de projecten in Senegal en Ethiopië opgeschort. Als in de 
toekomst blijkt, dat zij alsnog bereid zijn de juiste inzet te leveren, zijn wij zeker 
bereid hen daarbij te steunen.  
 
Vluchtelingen en gehandicapten 
De allerarmsten in Afrika, zoals vluchtelingen en gehandicapten, willen wij toch de 
mogelijkheid blijven bieden om 
gebruik te maken van het 
zonnekoken. Daarom blijven 
we projecten voor deze 
groepen steunen met subsidie. 
Onze bestaande ISC-bedrijfjes 
leveren de kooktoestellen met 
korting en zij verzorgen de 
training. De vrouwen betalen 
een deel van de kostprijs en 
Solar Cooking KoZon betaalt de 
rest. In 2016 en 2017 ging het 
om een project in het Nakivale 
vluchtelingenkamp in Uganda 
en een project van de 
gehandicaptenorganisatie FERAPH in Mali.  
 
 
 
 

Een leerling van het Lycée Technique in Sikasso, Mali 
geeft de gehandicapten uitleg over het zonnekoken. 
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De naaste toekomst 
Aan het eind van 2017 zijn we akkoord gegaan met een voorstel van de organisatie 
Handicap Solidair Burkina (HSB), die met hun leden een klein productiebedrijfje in 
kooktoestellen willen beginnen. Het project start met training van de deelnemers en 
een marktverkenning. Ook de samenwerking met de gehandicaptenorganisatie 
FERAPH in Mali zetten we voort. We zijn nog in overleg over de wijze waarop het 
project in het vluchtelingenkamp Nakivale in Uganda verder vorm kan krijgen. De 
contracten voor de voortzetting van de projecten in Kenia en Burkina Faso zijn 
getekend.  
 
Geslaagd Webinar met Solar Cookers International 
Wereldwijd bestaat er grote belangstelling voor 
onze aanpak. Daarom bood Solar Cookers 
International (SCI, Sacramento, USA) ons de 
mogelijkheid onze werkwijze uit te leggen tijdens 
een Webinar. Daaraan hebben ruim 60 
organisaties deelgenomen, uit alle delen van de 
wereld. Tijdens die presentatie stonden twee 
bedrijven centraal: Solar Connect Association 
(SCA) in Uganda en Togo Tilé in Mali. Aan de hand 
van een PowerPointpresentatie hebben wij uitgelegd hoe deze bedrijven zijn 
ontstaan, hoe zij werken en met welke resultaten. Deelnemers konden via een chat 
vragen stellen en na de presentatie hebben wij die vragen direct beantwoord. Maar 
ook na het Webinar kregen (en krijgen) we nog veel vragen om advies en verzoeken 
tot samenwerking of het starten van nieuwe projecten. Wij zijn daarover met enkele 
organisaties in overleg.  De PowerPointpresentatie is te downloaden op onze website 
via deze link: 
http://solarcookingkozon.nl/wp-content/uploads/2017/08/PPP_SCK_30-8-2017.pdf 
 
Bestuur en medewerkers 
De stichting heeft aan aantal enthousiaste en ervaren medewerkers, die zich als 
vrijwilligers inzetten voor de doelstellingen van Solar Cooking KoZon. Na het vertrek 
van Clara Thomas, eind 2016, werd haar functie als bestuurslid/coördinator Oost-
Afrika, overgenomen door Alewijn van Asperen. Michiel Klei kwam het bestuur 
versterken als bestuurslid/coördinator West-Afrika.  
 
Maar, we hebben in het afgelopen jaar ook afscheid moeten nemen van een aantal 
medewerkers. De projectcoördinator Senegal, Wilma Goppel, heeft besloten te 
stoppen met haar werkzaamheden, toen het project in Senegal niet kon worden 
voortgezet. Zij heeft vijf jaar met enorm veel inzet geprobeerd het project tot een 
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succes te maken. Dat het uiteindelijk niet is gelukt, was dan ook een enorme 
teleurstelling. Karin Gijssen, heeft zeven jaar de PR verzorgd, eerst voor KoZon en 
later voor Solar Cooking KoZon. Haar drukke werkzaamheden maakte het haar 
onmogelijk daarmee door te gaan. Pia Wissel, die in 2016 de werkgroep PR kwam 
versterken, heeft in 2017 afscheid genomen. Ook Frank Hagedoorn en Arnoud 
Pollmann, leden van de werkgroep ISC/CSI Techniek, namen in het afgelopen jaar 
afscheid van Solar Cooking KoZon.  
 
Dank aan onze donateurs en sponsors 
Het is fijn dat we ons gesteund weten door heel veel trouwe en betrokken donateurs 
en schenkers. Zonder u zouden we ons werk niet kunnen doen. Mede namens onze 
Afrikaanse partners willen wij u daarvoor heel hartelijk bedanken. Wij hopen dat we 
ook in de toekomst op uw steun mogen blijven rekenen. Omdat wij uitsluitend met 
vrijwilligers werken, kunnen we de overhead laag houden. Daardoor kunt u er zeker 
van zijn dat uw geld vrijwel in zijn geheel voor de projecten wordt gebruikt.  
 
Lucretia Gijssen-Boerebach, 
Voorzitter Solar Cooking Nederland – KoZon 
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Projecten in Oost-Afrika 
 
KENIA 

Project in Bumala, Busia County, West-Kenia 
Het pilotproject in Bumala (niet ver van de 
grens met Uganda) is eind 2017 afgerond. 
Het werd uitgevoerd door de organisatie 
Farmers With A Vision (FWAV) onder leiding 
van Didacus Odhiambo. Op diverse plekken 
in de regio zijn demonstraties van het 
gebruik van houtbesparende ovens, 
hooimanden, CooKits en Solar Boxen 
gegeven en een flink aantal is ook verkocht, 
meestal op afbetaling. De meeste vraag is 
naar houtbesparende ovens en 
hooimanden, omdat er ook dagen met 
bewolking of regen zijn. Bovendien kan men 
dan blijven koken zoals men gewend is. 
Belangstelling voor Integrated Solar 
Cooking (ISC) is er wel, maar vergt meer 
gewenning. De houtbesparende ovens en 
CooKits werden gekocht en de hooimanden 
en Solar Boxen in workshops door vrouwen en timmerlieden zelf gemaakt. Bij elkaar 
zijn enkele duizenden mensen, merendeels vrouwen, bereikt.  Er is ook veel geleerd, 
o.a. ‘learning is a process and changes take time’.  
 
Nieuw initiatief: sociale onderneming 
Gezien deze ervaringen heeft Didacus een voorstel ingediend voor het opbouwen 
van een sociale onderneming voor ISC. Het sociale zit erin dat het een project is van 
alle betrokkenen en dat het geld (minder uitgaven voor hout of houtskool) en 
werkgelegenheid oplevert. Het bestuur heeft besloten dit project te steunen met een 
bedrag van €10.000 als startkapitaal. Dit is bedoeld voor marketing, inkopen van 
ovens en CooKits en van materialen voor hooimanden en Solar Boxen, en als buffer 
voor afbetalingen. De verwachting is dat het aantal te verkopen items vergeleken 
met het pilotproject, flink kan stijgen en dat op een termijn van 2 à 3 jaar de 
onderneming zelfstandig is.  
 
 
 

Demonstratie van de Solar Box in Bumala. 
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Project in Nairobi 
Sinds april 2017 loopt bij het 
Asulma Centre, een school in 
een arme wijk van Nairobi, een 
soortgelijk pilotproject als in 
Bumala, dat geleid wordt door 
het schoolhoofd, Samuel 
Odhiambo. Bij het opstarten 
heeft hij veel hulp en advies 
vanuit Bumala gekregen. 
Zowel bij Asulma Centre als bij 
scholen en markten in nabije 
wijken van Nairobi worden 
demonstraties gehouden. 
Daarbij zijn ook een aantal 
collega’s en leerlingen van de 
school betrokken. Dit gebeurt 
o.a. door een aantal leerlingen 
mee te laten doen met de ASULMA KOZON SOLAR COOKING CLUB en door de lunch 
voor de docenten met ISC te bereiden. De ervaringen tot nu toe zijn vergelijkbaar 
met die in Bumala.  
 

 
Conische zonnekoker 
Een leuk nieuw initiatief van Samuel 
Odhiambo is, dat hij samen met een smid, 
een conische zonnekoker heeft ontwikkeld als 
alternatief voor een CooKit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De conische zonnekoker. 

Grote belangstelling voor zonnekoken bij jong en oud. 
Omdat kinderen het ook op school leren, stimuleren zij 
hun ouders om gebruik te gaan maken van zonnekoken.  
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UGANDA 
                     
Solar Connect Association 
De Solar Connect Association (SCA) is sinds 2007 onze partner in business in Uganda. 
Directeur Kawesa Mukasa en SCA hebben een goede reputatie. Daarom werd hij 
door Solar Cookers International uitgenodigd als spreker op de 6e Solar Cooking 
International Wereld Conferentie die in januari 2017 in India heeft plaatsgevonden.  
 
In company Training Gulu 
Twee belangrijke hoogtepunten kenmerken het afgelopen jaar. De eerste is de in-
company training die in de afgelopen nieuwsbrief 3 (december 2017) al werd 

beschreven. Mooi om te 
zien is dat de training niet 
alleen heeft bijgedragen 
aan verkoopvaardigheden 
en promotie- en 
productkennis van de 
deelnemers, maar ook aan 
de versterking van de 
teamgeest. De 18 
deelnemers kwamen uit 
Kampala, Mbarara, Gulu en 
Kamuli (West-Uganda)  
 

 
Gulu (Noord-Uganda) 
Zeer onlangs heeft onze 
projectcoördinator, Theo Sinke, 
Gulu bezocht. Samen met 
Labeja Yafes Festor (branche 
manager) keek hij vooruit naar 
het vervolg van de in april 2017 
gestarte vestiging in Gulu. De 
start van dit project was 
moeilijk. Personele wisselingen, 
weersomstandigheden en 
transportproblemen 
belemmeren de groei. Om dit project een krachtiger vervolg te geven, bestaat de 
follow-up voor 2018 uit een volledige verzelfstandiging met franchiseformule en een 
aangepast plan van aanpak. 

De medewerkers van SCA tijdens de in-company training. 

 

Demonstratie met de parabool Cooker in Gulu. 
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Nakivale vluchtelingenkamp 
Het tweede project dat in 2017 is afgerond, betreft het Nakivale vluchtelingenkamp. 
Het door UNHCR beheerde kamp aan de grens met Tanzania kent een grote 
diversiteit aan bewoners uit meer dan tien landen met verschillende stammen en 
talen. Dit maakt de 
communicatie er niet 
eenvoudiger op. Maar onze 
directeur, Kawesa Mukasa, 
beheerst het Frans en Swahili 
en spreekt zelfs vloeiend 
Arabisch. Ook Olivia 
Kanyesigye, Chief Field 
Officer, is een vakvrouw die 
verschillende lokale talen 
spreekt. Zij presenteerde de 
CooKits hooimanden en eco 
stoves door middel van een 
goede performance. Mede door deze kennis en het enthousiasme van onze partners 
kwam de afzet van CooKits (1.146) en rocket stoves (656) boven de geplande 
aantallen.  
 
Tegenslag 
Helaas is door een aanrijding de auto van SCA helemaal total loss. De 
verantwoordelijkheid lag bij de chauffeur van SCA. De schade is door de verzekering 
van SCA aan derden uitbetaald. Voor een nieuwe auto is geen geld. Vanwege alle 
risico’s en kosten is het advies om in het vervolg voor de lange afstand openbaar 
vervoer te gebruiken en lokaal gebruik te maken van eigen of gehuurde 
vervoermiddelen. 
 
Nieuwe projecten op stapel 
Voor 2018 zijn enkele initiatieven in voorbereiding. Ten eerste de verzelfstandiging 
van Gulu en mogelijk een tweede project van twee ondernemers uit Kamuli (Oost-
Uganda) die samen een eigen zelfstandige vestiging willen openen. Met een 
franchiseformule en steun van SCA en financiële steun van Solar Cooking KoZon, 
willen zij een start maken met de onderneming. 
 
 
 
 
 

Een aantal bewoners van het Nakivale vluchtelingenkamp 
krijgt uitleg over zonnekoken. 
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Projecten in West-Afrika 
 
MALI 
 
Een florerend bedrijf: Togo Tilé 
De groei van het succesvolle bedrijf Togo Tilé in 
Mali is nog steeds duizelingwekkend: tussen 
2016 en 2017 verdrievoudigde ondernemer 
Seydou Coulibaly zijn productie. Vooral de 
hooimand is een zeer veel gevraagd product: 
Togo Tilé verkocht er in 2017 meer dan 8500 
van. De gemiddelde maandomzet bedroeg in 
2017 ongeveer 10.000.000 CFA (15.000 Euro). 
Het aantal verkooppunten steeg naar 17 en het 
bedrijf heeft inmiddels 80 werknemers. Togo 
Tilé heeft dan ook in 2017 geen financiële steun 
meer ontvangen van SCK. De uitbreiding van het 
personeel kwam tot stand in samenwerking met 
Swiss Contact die 80 jongeren speciaal opleidde 
voor Togo Tilé. Een groot deel van hen heeft nu 
een dienstverband gekregen. 
 
Nieuw bedrijfspand 

Togo Tilé floreert en barst zelfs 
uit zijn voegen. Daarom besloot 
SCK eind 2016 in samenwerking 
met het overheidsprogramma 
Programme d’Appui à la 
Croissance Économique et 
Promotion de l’Emploi par le 
secteur Privé (PACEPEP) bij te 
dragen aan de financiering van de 
bouw van een nieuw 
bedrijfspand in Segou en de 

aanschaf van een zaag- en een lasmachine. Totale kosten 47.000 Euro, waar SCK 
ongeveer 22.000 Euro aan bijgedragen heeft.  
 
Eind 2017 was het gebouw ongeveer klaar en het zal in 2018 in gebruik genomen 
worden. Swisscontact heeft voor 2018 een gratis training toegezegd voor de 

Het nieuwe bedrijf van Togo-Tilé in Ségou, dat 
medegefinancierd is door Solar Cooking KoZon. 

Er werken nu bij Togo Tilé inmiddels 
80 jonge mensen 
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werknemers die met de nieuwe machines werken, zodat zij dit professioneel en veilig 
kunnen doen. 
 
Bezoek aan Nederland 
En voor de enorme groei van het bedrijf is niet 
alleen een groter bedrijfspand nodig. Seydou 
Coulibaly besloot in 2017 voor de tweede keer 
op eigen kosten naar Nederland te komen om 
met SCK te overleggen over de toekomst van 
de samenwerking en over de stroomlijning 
van de bevoorrading van het bedrijf, met 
name met betrekking tot polypropyleen 
zakken en aluminium. Deze producten zijn 
lokaal moeilijk verkrijgbaar en worden tot nu 
toe via SCK vanuit Nederland betrokken.  
Verder bezocht hij Practica Foundation in 
Papendrecht en de Hogeschool van 
Amsterdam om inspiratie op te doen en 
ervaringen uit te wisselen over de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van duurzame technologieën. Het was weer een 
inspirerend bezoek en SCK kijkt uit naar de verdere ontwikkeling van het bedrijf Togo 
Tilé. 
 
Aankondiging nieuw project: FERAPH – Mali 
De Fédération Régionale des Associations Handicapées in Sikasso voerde eind 2016 
een eerste project uit in samenwerking met SCK voor de gesubsidieerde distributie 
van zonnekooktoestellen onder hun leden. 33 FERAPH-leden kochten 30 
hooimanden, 30 Wapis, 10 CooKits en 20 solar boxen. De aankoop van de producten 
werd voor 50% gesubsidieerd door het project en de producten werden geleverd 
door het Malinese zonnekookbedrijf Togo Tilé. In 2017 werd het voorstel voor een 
nieuw vergelijkbaar project uitgewerkt dat in 2018 uitgevoerd gaat worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seydou Coulibaly bekijkt bij de Practica 
Foundation in Papendrecht een 
beregeningsinstallatie aangedreven 
door een zonnepomp. 
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BURKINA FASO 
 
Tanghin 
Het project in het dorp 
Tanghin heeft zich in 2017 
gestaag verder ontwikkeld. 
Het productieteam is de 
productie van CooKits en solar 
boxen gestart en er is een 
aantal van deze producten 
verkocht, vooral als resultaat 
van een spetterende officiële 
opening met lokale en 
regionale autoriteiten. De 
verkoop is echter nog niet 
optimaal. Dit laat zich o.a. 
verklaren doordat men erg 
moet wennen aan het idee 
‘zonnekoken’. Er is dan ook 
veel energie en tijd besteed 
aan voorlichting en demonstratie om vrouwen zowel als mannen te laten zien hoe 
het werkt en wat het voordeel van aanschaf en gebruik kan zijn voor de huishoudens 
in Tanghin en omgeving. 
 
Succesvol team 
Het eerste projectjaar is positief afgesloten met een zeer gemotiveerd team dat nu 
beschikt over een door 
Solar Cooking KoZon 
gefinancierd magazijn en 
een goede 
productieruimte. Men 
heeft er ook een latrine 
(een eenvoudig toilet) 
bijgebouwd. Dit soort 
voorzieningen ontbreken 
veelal in het dorp en het 
heeft voor de 
belangstellende 
bezoekers een soort 
opvoedende waarde.  

De belangstelling voor de kooktoestellen is groot. Maar de 
vrouwen moeten nog wel wennen aan deze nieuwe vorm van 
koken.  

Het projectteam met als tweede van links Carja Butijn, 
projectcoördinator Solar Cooking KoZon, tijdens haar werkbezoek 
in oktober 2017. 
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Er was een budgetoverschot uit het eerste projectjaar omdat de productie achter 
bleef bij de verwachtingen. 
Dit bedrag wordt nu gebruikt 
voor het inmiddels gestarte 
tweede projectjaar. De focus 
in het tweede jaar ligt eerst 
op bijscholing van het 
projectteam voor de 
fabricatie van de producten 
voor geïntegreerd 
zonnekoken (CSI). Belangrijke 
speerpunten hierbij zijn de 
verbetering van de 
productiekwaliteit en het 
leren maken van 
hooimanden en eventueel  
WAPI’s. Daarnaast zal er aandacht zijn voor boekhouding en administratie en zullen 
ook de marketing- en voorlichtingstechnieken worden versterkt. De bewoners en de 
leden van het projectteam ervaren het project nog steeds als een grote kans op 
ontwikkeling van het dorp en als een serieuze mogelijkheid om te werken aan 
behoud van een leefbaar milieu door het brandhout deels te kunnen vervangen door 
CSI-producten om mee te koken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ook de allerkleinsten smaakt het zonnevoedsel goed. 

Twee medewerkers bij het bord met de naam van het bedrijf ‘Tanghin Windiga’. Die 
naam betekent ’Zon van Tanghin’. 
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Aankondiging nieuw project: Handicap Solidaire Burkina Faso (HSB)  
Handicap Solidaire Burkina Faso is een belangenorganisatie van en voor mensen met 
een handicap in Burkina Faso. Toen zij hoorden van Solar Cooking KoZon (SCK), 
ontstond het idee om met enkele ondernemende leden uit hun organisatie een 
bedrijf op te zetten voor de productie van zonnekooktoestellen. Voor een beter 
milieu, maar ook om mensen met een handicap de kans te geven in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien. Dit idee sluit heel mooi aan bij het sociaal 
ondernemerschap wat SCK graag wil ondersteunen. HSB werkte in 2017 een 
projectplan uit, wat in de eerste fase zal bestaan uit een korte training in het gebruik 
van zonnekookproducten en marketing ervan, gevolgd door een eerste 
marktverkenning. Daarin zullen de potentiële zonnekookondernemers van HSB 
verkoopdemonstraties gaan organiseren met zonnekookmateriaal. Dit materiaal 
wordt ingekocht in Tanghin, bij een van de andere partners van SCK in Burkina. De 
training zal in maart 2018 plaatsvinden. Op basis van de training en de 
marktverkenning zal HSB met ondersteuning van SCK het plan van hun 
zonnekookbedrijf verder ontwikkelen. 
 
Project voor 2018: Solider, Lintiba 
Voor 2018 wordt hard gewerkt aan een nieuw project in het dorp Lintiba, in 
samenwerking met de groep Solider waarvan Delphine Ouedraogo voorzitter is. Onze 
projectleider Carja Butijn bezocht het dorp in oktober 2017 en maakte kennis met 
drie enthousiaste vertegenwoordigers van Solider. Een indrukwekkende en 
veelbelovende ontmoeting waaruit een eerste projectbeschrijving is ontstaan. Op dit 
moment wordt er veel overleg gepleegd om hier een sterk plan voor 2018 van te 
maken.  
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Financieel jaarverslag 2017 
 
I. Inleiding  
In het afgelopen jaar heeft Solar Cooking – KoZon kleine en grotere zonnekook 
projecten helpen uitvoeren in de West- en Oost-Afrikaanse landen Mali, Burkina 
Faso, Kenia en Uganda.  In dit verslag gaan we in op inkomsten en uitgaven van Solar 
Cooking KoZon over 2017 (exploitatierekening) en vervolgens op de balanssituatie bij 
afsluiting van dat jaar.   
 
II. Inkomsten en uitgaven in 2017  
Tabel 1 geeft een overzicht van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van de Solar 
Cooking KoZon in 2016 en 2017.  
 
Inkomsten  
De totale inkomsten zijn in 2017 met meer dan een kwart gedaald. De donaties van 
particulieren zijn veel lager dan andere jaren. Eén van de redenen daarvoor is, dat 
jaarlijkse betaling van een lijfrenteschenking van € 10.000,00 pas in januari 2018 op 
onze rekening werd bijgeschreven. De donaties van organisaties (meestal 
stichtingen) zijn ook iets lager.       
 
De verkoop van CooKits in Nederland komt dit jaar uit op € 453,90, een 
recordverkoop.   
 
Een jarenlang openstaand bedrag voor het transport van aluminiumfolie naar 
Uganda (€ 886,00) is dit jaar door SCA betaald. De rente op de spaarrekeningen was 
in 2017 bijna nihil.  
 
Uitgaven  
De uitgaven voor de projecten bedroegen in 2016 € 53.591,66. In 2017 was dat  
€ 43.464.55. Dat bedrag was eigenlijk hoger, maar door problemen met de bank in 
Burkina Faso, konden enkele betalingen aan onze projecten daar niet meer in 2017 
worden gedaan. Die staan nu als verplichting voor 2018 op de balans.  
 
In het verleden hebben we de kosten voor de werkbezoeken altijd opgenomen in het 
totaalbedrag van een project. Omdat de projectcoördinatoren bij een werkbezoek 
meer projecten bezoeken en soms in twee landen (Kenia en Uganda) hebben we 
besloten de kosten voor de werkbezoeken niet meer te verrekenen per project maar 
als één totale post op te nemen.   
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Tabel 1. Realisatie inkomsten en uitgaven van Solar Cooking - KoZon in 2016 en in 2017 
Inkomsten   2016   2017 
Donaties van particulieren                26.299,65      14.404,00  
Donaties van organisaties                15.922,10      12.255,48  
Verkoop CooKits                       50,95           453,90  
Rente op spaarrekeningen                     598,93             30,81  
Gestort door AFIMA voor materiaal                       50,80    
Betaling alum. folie door SCA, Uganda            886,00  

Totale inkomsten                42.922,43      28.030,19  

 Uitgaven                     2016         2017 
Burkina Faso AEDS 1)                 1.018,00    
Burkina Faso: Tanghin I 1)                 4.672,71        2.038,50  
Burkina Faso: Tanghin II         3.018,00  
Mali-Togo Tile 1)               25.767,39        1.530,65  
Mali-Bella vrouwen 1)                    209,00    
Mali-AMAFH 1)                 1.569,00    
Mali-FERAPH 1)                 1.006,00        1.076,00  
Senegal-Zuid Senegal 1)                      24,96    
Ethiopië-HoA-ReC/N 1)                 6.264,92    
Kenia-Bumala 1)                 1.755,50        6.771,00  
Kenia-Nairobi 1)                    635,50        5.076,00  
Uganda SCA Kampala         2.105,50  
Uganda Gulu         7.963,00  
Uganda-Nakivale Refugee Settlement 1)               10.106,90        6.057,50  
Benin-Pro Dogbo 1)                      47,66    
Werkbezoeken en Coördinatie         7.828,40  
Techniek, renovatie & ontwikkeling 1)                    500,22    
Verzenden CooKits 1)                      13,90    
                53.591,66      43.464,55  
     

Vergaderkosten 2)                    112,84           521,00  
Promotie & wervingscampagne 2)                    264,71           471,39  
Nieuwsbrief incl. verzending 2)                    455,46           385,29  
Folders, visitekaartjes 2)                    481,58    
Website 2)                    320,03           347,18  
Opslag 2)                    666,45           580,36  
Administratie, bank & notariële kosten 2)                    486,09           478,14  
Reiskosten medewerkers 2)                    685,17           302,90  
Jaarverslag incl. verzending 2)                    531,21           558,42  
Onvoorzien (fout incasso) 2)             10,00  
Terugbetaling AFIMA 2)             68,80  
         3.723,48 
Kosten fusie 3)                 1.389,36    

Totaal Uitgaven 1) +2) +3)               54.981,02      47.188,03  
     

Percentage direct besteed aan projecten 1) 90,86%             92,1% 
Kosten Fusie (3)  2,35%   
Kosten uitvoering (2) als % kosten 
doelstelling    2) 6,79%             7,9% 

Totale inkomsten minus uitgaven 
(negatief)                 16.112,93      19.157,84  
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De grootste bijdragen gingen in het afgelopen jaar naar Uganda, respectievelijk naar 
Gulu District, de training van de medewerkers van SCA en Nakivale Refugee camp: in 
totaal € 16.126,00. Twee grote projecten in Kenia hebben in totaal € 11.847 gekost.  
Het project Togo Tilé in Mali draait volledig zonder financiële steun van Solar Cooking 
KoZon. Wel is een donatie die specifiek bedoeld was voor dat bedrijf aan Togo Tilé 
overgemaakt.  
 
Omdat alle medewerkers verspreid over het hele land wonen, zijn sinds de fusie de 
reiskosten en de vergaderkosten hoger dan vroeger. Niettemin hebben we de 
overhead ook dit jaar redelijk laag kunnen houden, namelijk op 7,9 %.  Dat betekent 
dat 92,1 % rechtstreeks ten goede is gekomen aan de projecten.   
 
III Balans 
De in de balans van 31-12-2017 opgenomen bedragen voor projecten, zijn bestemd 
voor projecten die in 2017 zijn gestart en in 2018 verder gaan, of waarvoor de 
verplichtingen in 2017 zijn aangegaan.  
 

 
 
 
 
 
 

Tabel 2. Balans situatie Solar Cooking - KoZon aan begin en einde van 2017 

Balans per 31-12-2016 

Saldo betaalrekening ABNAMRO     11.193,12  Vermogen  
        
96.639,88  

Saldo spaarrekening ABNAMRO     44.056,09  Verplichting aan Togo Tilé    1.525,15  
Saldo betaalrekening TriodosBank     19.123,01  Bestemd voor missie Uganda SCA    3.000,00  
Saldo spaarrekening TriodosBank     35.297,61  Restant verpl.  BF-Bon Samaritain    1.990,00  
Debiteuren SCA aluminium folie          886,00  Restant verpl. UG-Refugee Settlement    5.600,00  

  Restant voor Kenia-Bumala    1.750,00  

  Crediteuren: AFIMA         50,80  
Totaal saldo   110.555,83  Vermogen en crediteuren 110.555,83  
          

Balans per 31-12-2017 

     
Saldo betaalrekening ABNAMRO     5.301,86  Vermogen     62.482,64  
Saldo spaarrekening ABNAMRO   25.056,09  Verplichting aan HSB    2.553,35  
Saldo betaalrekening TriodosBank   25.711,62  Verplichting aan Tanghin 2    7.362,00  
Saldo spaarrekening TriodosBank   35.328,42  Verplichting aan Bumala     5.000,00  
  Verplichting aan Asulma      8.000,00  
  Voorziening voor HSB    6.000,00  
Totaal Saldo     91.397,99  Vermogen en Crediteuren    91.397,99  

Voetnoot: 1) directe bestedingen voor projecten; 2) indirecte, administratieve uitgaven 3) Kosten voor fusie 
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Verklaring Kascommissie Stichting Solar Cooking Nederland - KoZon 
De kascontrolecommissie van de Stichting Solar Cooking KoZon heeft op 6 april 2018 
het financieel overzicht, de boekhouding en verdere gegevens betreffende het jaar 
2017 gecontroleerd en beoordeeld. Deze controle betreft de financiële handelingen 
van de penningmeester van Solar Cooking KoZon en niet die van de individuele 
projecten die door Solar Cooking KoZon gefinancierd zijn. 
Deze stukken werden opgemaakt, ter beschikking gesteld en ter plekke toegelicht 
door de penningmeester, mevrouw G. Havyarimana.  
Wij hebben vastgesteld dat 

1) De banksaldi volgens de jaarrekening overeenstemmen met de 
dagafschriften van de banken (ABNAMRO en Triodos) en die van het begin 
van het boekjaar tevens met de jaarrekening van het vorig boekjaar. 

2) Het saldo van inkomsten en uitgaven overeen komt met het saldo van de 
exploitatie (- € 19.157,84).  

3) Het vermogen juist is vastgesteld (€ 62.482,64).  
 

Met genoegen werd vastgesteld dat de overhead laag is (7,9%) en dat het overgrote 
deel van de financiën direct ten nutte gekomen is aan de projecten.  
 
Ede, 6 april 2018. 
  
Was getekend: 
Drs. J.A.A. van Tienen  Dr. Ir. J. de Graaff  
 
 
Sponsors 
Ook in 2017 konden wij weer rekenen op de steun van veel donateurs en sponsors. 
Graag willen wij u bedanken voor die onmisbare steun. Particuliere schenkers willen 
vaak niet genoemd worden. Daarom beperken we ons tot stichtingen en fondsen. 

• Stichting KCE Fonds, Eemnes: 750 euro 
• Soroptimisten Wageningen: 800 euro 
• Cleophas Foodconsultancy, Wageningen: 250 euro 
• S. en C. van de Lee Stichting, Zwaag: 1.000 euro 
• Stichting Pelgrimshoeve, Zoetermeer: 1.500 euro 
• Prot. Gemeente Laren-Eemnes, Eemnes: 285 euro 
• NPB Ontwikkelingssamenwerking, Bennekom: 300 euro 
• Diaconie v.d. Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig Hervormden, Delft: 

629 euro 
• Stichting Reginafonds, Amsterdam: 1.000 euro 
• Afrika Centrale, Amsterdam: 400 euro 
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Behalve directe financiële steun ontving Solar Cooking KoZon in 2017 ook bijdragen 
in natura of indirecte financiële steun: 

• Bongers Verhuizingen B.V., Wageningen: gratis opslag CooKits en 
aluminiumfolie en korting op de opslag van overige materialen. 

• Drukkerij Van Eck en Oosterink, Dodewaard: 50% korting op de drukkosten 
van de Nieuwsbrief en Jaarverslag.  
 

 
Sponsorwerving, voorlichting en PR 
 
Belmondo Festival 
Ook dit jaar stond Solar 
Cooking KoZon weer op 
het Belmondo Festival in 
Wageningen. Opnieuw was 
het een groot succes. Het 
weer werkte uitstekend 
mee, waardoor we onze 
zelfgemaakte producten in 
werking konden 
presenteren. 
De SolarBox gebruikte we 
voor het bakken van cakes 
en de SolarCooker om eieren te koken. Met de hooimand konden we het ook nog 

eens allemaal warm houden. 
Kortom: een groot succes! We 
bedanken iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd aan 
deze bijzondere dag. Tot de 
volgende keer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoekers van het Belmondo Festival kijken enthousiast naar de 
demonstratie van de Solar Cookers 

Enkele medewerkers van Solar Cooking KoZon bij de 
stand op het Belmondo Festival.  V.l.n.r. Sandra van der 
Berg, Gaudence Havyarimana, Thijs van den Berg en Ilse 
Tönissen  
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Presentatie Waalse kerk in Delft 
Op verzoek van de kerkelijke gemeenschap, de Vrijzinnig Hervormden in Delft, 
verzorgde de voorzitter, Lucretia Gijssen, in september de Waalse kerk in Delft een 
presentatie over het zonnekoken en over onze projecten in Afrika.  
 
Hoe kunt u Solar Cooking KoZon steunen? 
Ook dit jaar is onze stichting weer royaal gesteund door een groot aantal trouwe 
donateurs, stichtingen en organisaties. Onder andere met eenmalige schenkingen, 
regelmatige incasso’s, legaten en lijfrenteschenkingen. Soms ook met de opbrengst 
van een verjaardag of jubileum. Wij zijn daar heel blij mee en het stelt ons in staat 
door te gaan met het werk in Afrika. We hopen dat we ook in de toekomst op die 
steun mogen blijven rekenen. Wanneer u ter gelegenheid van een jubileum of feest, 
Solar Cooking KoZon onder de aandacht van uw bezoekers wilt brengen, zorgen wij 
graag voor informatie- en promotiemateriaal. Ook zijn wij altijd bereid demonstraties 
of lezingen te geven bij verenigingen, scholen, kerken of serviceclubs.  
Voor aanvragen: secretariaat@solarcookingkozon.nl of tel. 033-472 31 38.  
 
Omdat alle medewerkers op vrijwillige basis werken, zonder vergoeding, is onze 
overhead laag. Uw bijdrage komt dan ook vrijwel geheel ten goede aan de projecten.  
 
U kunt een eventuele donatie overmaken naar één van onze twee bankrekeningen. 
NL 57 ABNA 0404 8116 71 t.n.v. Solar Cooking KoZon 
NL 06 TRIO 0254 7056 34 t.n.v. Solar Cooking KoZon 
 
Wij willen onze schenkers en donateurs graag op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. Maar omdat een aantal banken geen adresgegevens meer verstrekt, 
is dat niet altijd mogelijk. Daarom staat er op onze site een formulier voor eenmalige 
schenkingen en een machtigingsformulier voor periodieke schenkingen. Aan de hand 
van de adres – en e-mailgegevens op dat formulier, kunnen wij u dan onze informatie 
toesturen.  
 
Solar Cooking KoZon is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Daarom mag u onder bepaalde voorwaarden uw gift aftrekken. Op 
onze website staat onder het kopje: ‘Wat kunt u doen? Schenken als particulier’ een 
link naar de Belastingdienst. Daar kunt u ook het formulier downloaden voor 
periodieke schenkingen en lijfrenteschenkingen (5 jaar). Daarvoor hebt u het RISN-
nummer van onze stichting nodig. Het RISN-nummer is: 855938602. 
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Samenwerkingen in de projectlanden in 2017 
 
Ethiopië 

• ANCEDA (Arsi Nature Conservation and Enviromental Development 
Association) 

 
Uganda 

• SCA (Solar Connect Association) www.solarconnectassociation.com  
 
Kenia 

• Farmers with a Vision 
• Asulma Centre Self Help Group 

 
Burkina Faso  
• ABSPEDS (Association Le Bon Samaritain pour la Protection de l’Environnement 

et le Developpement Social, Tanghin) 
• HSB (Handicap Solidair Burkina) 

 
Mali  
• Association Togo-Tilé de Ségou 
• FERAPH (La Federation Régionale des Associations de Personnes Handicapées) 
• PACEPEP (Programme 

d’Appui à la Croissance 
Economique et Promotion 
de l’Emploi) 
 

Senegal  
• Caritas Thiès (Ndondol) 
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Solar Cooking Nederland - KoZon 
 
Comité van Aanbeveling 
Drs. J. Bos, Oud-ambassadeur Soedan en Ethiopië; 
Jan Pronk;  
Prof. Dr. Ir. R. Rabbinge, Em. Universiteitshoogleraar;  
Jan Terlouw, natuurkundige, voormalig politicus, schrijver;  
Herman Wijffels 
 
Bestuur:  
Lucretia Gijssen-Boerebach, voorzitter;  
Dicky Fisscher, secretaris;  
Gaudence Havyarimana, penningmeester;  
Alewijn van Asperen, bestuurslid/coördinator Oost-Afrika;  
Michiel Klei, bestuurslid/coördinator West-Afrika 
 
Projectcoördinatie:  
Ethiopië: Alewijn van Asperen; Uganda: Theo Sinke; Kenia: Henk Blok; Burkina Faso: Carja Butijn; Mali: 
Sandra van der Berg; Senegal: Wilma Goppel 
 
Werkgroep PR en Fondsenwerving:  
Regina van Tongeren en Thijs van den Berg 
 
Foto- en filmarchief: Miny van den Brink 
 
Vertalingen Engels en Frans: Lianne Faili 
 
Kascommissie: Drs. J.A.A. van Tienen en Dr. Ir. J. de Graaff 

Contact Solar Cooking Nederland – KoZon  
 
Secretariaat: Forel 288, 3824 LG Amersfoort. Tel. 033 - 472 31 38 
e-mail: secretariaat@solarcookingkozon.nl  
internet: www.solarcookingkozon.nl                                            
 
Bank:  
NL 57 ABNA 0404 8116 71 t.n.v. Solar Cooking KoZon       
NL 06 TRIO 0254 7056 34   t.n.v. Solar Cooking KoZon 
 
KvK-nummer: 64995356 
RISN-nummer: 855938602 
 
De stichting Solar Cooking KoZon Nederland – KoZon (Solar Cooking KoZon) is door de belastingdienst 
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
 
 



e-mail:	secretariaat@solarcookingkozon.nl		
internet:	www.solarcookingkozon.nl	

	
 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Solar	Cooking	Nederland	–	KoZon	
	
Stichting	Solar	Cooking	Nederland	–	KoZon	(SCK)	zet	zich	in	om	in	Oost-	en	West-Afrika		

• verdere	ontbossing	tegen	te	gaan	en	het	milieu	te	beschermen;	
• het	welzijn	en	de	gezondheid	van	vrouwen	en	kinderen	te	bevorderen;	
• werkgelegenheid	te	creëren	en	de	economische	zelfstandigheid,	van	vooral	vrouwen	

en	jongeren,	te	bevorderen.	
Wij	doen	dat	door	het	geïntegreerd	zonnekoken	(Integrated	Solar	Cooking,	ISC)	en	het	
gebruik	van	zonne-energie	te	bevorderen.	Wij	kiezen	daarbij	voor	een	bedrijfsmatige	
aanpak.	Dat	betekent	dat	we	lokale	organisaties/personen	helpen	en	begeleiden	bij	het	
opzetten	van	ISC-bedrijven	die	het	geïntegreerd	zonnekoken	verder	verspreiden.		
	
Voor	de	allerarmsten,	zoals	vluchtelingen	en	gehandicapten,	hebben	we	speciale	
programma’s,	waarbij	we	de	aankoop	van	de	kooktoestellen	gedeeltelijk	subsidiëren.		
	
Op	dit	moment	hebben	wij	projecten	in	Burkina	Faso,	Mali,	Uganda	en	Kenia.		
	
	
Stichting	Solar	Cooking	Nederland	-	KoZon	
Secretariaat:	
Forel	288,		
3824	LG	Amersfoort	
Tel.	033	–	472	31	38	
	
Bank:		
NL	06	TRIO	0254	7056	34		t.n.v.	Stichting	Solar	Cooking		KoZon	
NL	57	ABNA	0404	8116	71	t.n.v.	Stichting	Solar	Cooking		KoZon	 	

	

	
	
	
	

K.v.K.	Arnhem	–	Handelsregister	64995356	
RISN-nummer:	855938602	

	
De	stichting	is	door	de	Belastingdienst	erkend	als	Algemeen	Nut

	 Beogende	Instelling	(ANBI)	
	
	

	


