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Nakivale vluchtelingenkamp in Uganda
In het Nakivale vluchtelingenkamp, in Zuidwest
Uganda, startte in september een Solar Cooking
project. Na de officiële start in het bijzijn van de
gouverneur en de kampcommandant, kregen
de eerste 20 personen training in het gebruik
van de kooktoestellen.

>> Lees er meer over op bladzijde 2

Forse uitbreiding voor
Togo Tilé in Mali

Twee jaar geleden startte het project Togo Tilé
in Ségou, Mali. Nu is het een bloeiend bedrijf
met 30 medewerkers. Na deze vliegende start
is het bedrijf toe aan bedrijfsuitbreiding met de
bouw van een nieuw atelier en de aanschaf van
een zaag- en een lasmachine.
>>Lees alles over Tigo Tilé op bladzijde 4

Zonnekoken nu ook voor
gehandicapten in Sikasso
Bij een demonstratie van zonnekooktoestellen
in Sikasso, was de gehandicaptenorganisatie
FERAPH zo enthousiast, dat zij een project
wilde starten. De belangstelling voor het
eerste project was groot en er is een wachtlijst
voor een tweede project.
>>Lees er meer over op bladzijde 4 en 5

Verder in deze nieuwsbrief

• Afscheid Clara Thomas • Ons eerste project in Kenia • Start CSI-bedrijf
in Tanghin, Burkina Faso • Financiën • Hoe u ons kunt steunen

Wij wensen u hele fijne feestdagen!

Het eerste jaar is bijna voorbij

Oprichter en voorzitter SCN
In 2004 heeft Clara Thomas Solar Cooking Nederland (SCN)
opgericht. Zij is tot de fusie voorzitter en projectleider
geweest, eerst voor Uganda en later voor Ethiopië. Met haar
tomeloze inzet en haar kennis van zaken heeft zij een heel
belangrijke bijdrage geleverd aan het verspreiden van
zonnekooktechnieken en -middelen in Oost-Afrika. Niet alleen
in Afrika was zij actief, door haar vele contacten, nationaal en
internationaal, heeft zij de noodzaak van het gebruik van
duurzame energie, vooral van het zonnekoken, met succes
uitgedragen.
In de voorbereidingen naar die fusie heeft zij veel werk verzet.
In dit afgelopen jaar heeft zij haar kennis en ervaring
overgedragen aan de projectcoördinatoren en haar opvolger,
Alewijn van Asperen, heeft zij volledig ingewerkt.

Vol enthousiasme begonnen we op 1 januari 2016 aan ons
nieuwe, gezamenlijke bestaan. Van twee kleine besturen,
waarin iedereen van alles op de hoogte was en dicht bij elkaar
in de buurt woonde, werden we een club met bijna 20
mensen, die ook nog eens verspreid over het land wonen. Dat
was vooral wennen voor de ‘oude’ medewerkers. Voor de
nieuwe vrijwilligers was het soms moeilijk om zicht te krijgen
op de vele activiteiten in Oost- en West-Afrika. Het pleit voor
de veerkracht, het enthousiasme, de kennis en ervaring van
alle vrijwilligers, dat we kunnen zeggen: het is gelukt! Er staat
nu een grote en sterke organisatie, die met enthousiasme de
doelstellingen uitdraagt en samen met onze partners in Afrika
verder gestalte geeft.
Onze Afrikaanse partners
Ook in Afrika was het wennen. Niet zozeer vanwege de fusie,
maar door de verschuiving van zuiver charitatieve projecten,
naar bedrijfsmatig opgezette bedrijven en bedrijfjes. Dankzij
de begeleiding van onze projectcoördinatoren, is het voor de
meeste partners gelukt die omslag te maken. Daarnaast
blijven we gehandicapten en vluchtelingen steunen met
subsidie, zodat ook zij gebruik kunnen maken van
geïntegreerd zonnekoken.

We zullen Clara missen. Maar voor Clara en voor ons is het
goed te weten, dat Solar Cooking Nederland – KoZon, mede
dankzij haar, een nieuwe, gezonde en sterke stichting is, die
klaar is voor de toekomt.

Jacomine Immink
Clara is niet de enige die na jaren vertrekt. Ook Jacomine
Immink, die vanaf het begin samen met Clara voor SCN heeft
gewerkt, gaat ons verlaten. Zij voorzag alle handleidingen die
Clara heeft geschreven, van duidelijke tekeningen, die het
hele productie- of kookproces verduidelijken, ook voor
mensen die de teksten niet kunnen lezen. Jarenlang deed zij
de PR voor SCN en daarnaast verzorgde zij voor onze beide
stichtingen de workshops zonnekoken.

Dank aan onze donateurs en sponsors
Wij zijn blij dat we nog steeds kunnen rekenen op uw
betrokkenheid en steun. Alleen daardoor kunnen wij steeds
meer aanvragen honoreren. Heel, heel hartelijk dank
daarvoor.

Namens alle medewerkers van Solar Cooking KoZon en alle
partners in Afrika:
Clara en Jacomine, enorm bedankt en nog heel veel fijne en
gezonde jaren!

Lucretia Gijssen-Boerebach, voorzitter

Afscheid van Clara Thomas
Helaas heeft Clara Thomas, bestuurslid en landencoördinator
Oost-Afrika, besloten na 13 jaar Solar Cooking Nederland
(SCN) en Solar Cooking KoZon, haar werkzaamheden te
beëindigen. Haar vertrek is een groot verlies voor ons en voor
onze partners in Afrika.

Projecten in Oost-Afrika
UGANDA
Theo Sinke, projectcoördinator

Nakivale vluchtelingenkamp
Het project dat momenteel het meest in het oog springt, is
het Nakivale vluchtelingenkamp. Gelegen in Zuidwest Uganda,
in het Insingiro district. In Nakivale refugee camp wonen ca.
60.000 vluchtelingen uit buurlanden. Vaak verblijven zij al
jaren in het kamp.
Ons programma draagt in samenwerking met andere
organisaties bij aan een betere leefomgeving. De
projectdoelen zijn vastgelegd in een Memorandum of
Understanding en op donderdag 22 september 2016 was de
officiële start. Deze kick-off vond met enig ceremonieel plaats
in tegenwoordigheid van de districtsgouverneur en de kampcommandant. De duur van het traject is 12 maanden waarbij
ten minste 1.000 Solar CooKits zullen worden geleverd. De
vluchtelingen krijgen daardoor de beschikking over middelen
om te koken op zonne-energie.

Clara heeft veel trainingen gegeven, zoals hier in Uganda
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SCN is in 2014 een kleine ISC-productiewerkplaats gebouwd.
Na start van de productie in 2015 werd hierin een voorraad
van o.a. 400 kwalitatief goede CooKitsets opgebouwd. Het
bezoek aan ORDA had als doel te onderzoeken hoe de
marketing en verkoop van de geproduceerde ISC-apparatuur
op gang gebracht kon worden. De leiding van Awura Amba
heeft daaraan geen of onvoldoende aandacht besteed. Nu het
bezoek geen doorgang heeft kunnen vinden, proberen we het
overleg met ORDA op een andere manier te hervatten, maar
tot nu toe is dat niet gelukt.

Arsi Negele
Olivia Kanyesigye, chief field officer, geeft uitleg aan bewoners van
het vluchtelingenkamp Nakivale

ANCEDA is een NGO actief op het gebied van natuur en milieu
bescherming en ontwikkeling in het district Arsi Negele. Al
sinds 2011 heeft SCN contacten met hen in het kader van een
groot EU-project. Dat project is er o.a. op gericht ISC in heel
Ethiopië te ontwikkelen. ANCEDA heeft ons begin 2016
opnieuw om financiële steun gevraagd voor een
vervolgproject. Omdat er na de nodige correspondentie nog
onduidelijkheid bestond over de status van het genoemde EUproject en het startpunt van het voorgestelde nieuwe project
hebben we besloten hen te bezoeken in combinatie met een
bezoek aan ORDA (zie boven). Het bood ons de mogelijkheid
tot een rechtstreekse bespreking van het projectvoorstel met
ANCEDA en de bezichtiging van het ISC-productiecentrum,
waar hun aanvraag betrekking op had. Tijdens het bezoek
bleek, dat een aantal wezenlijke onderdelen en functionaliteit
van het ISC-centrum (op basis van het EU-projectplan) nog
niet gerealiseerd waren. Het is onze intentie om het
vervolgproject van ANCEDA met een bescheiden financiële
bijdrage te ondersteunen om de ISC-productie en -distributie
verder van de grond te krijgen. Maar alleen als het
productiecentrum is ‘afgemaakt’. ANCEDA heeft ons laten
weten, dat deze verbeteringen op korte termijn (en op kosten
van het EU-project) alsnog gerealiseerd zullen worden. De
laatste berichten geven een positieve indruk; we verwachten
op korte termijn concrete gegevens.

Gelijktijdig heeft een groep van ca. 20 personen training
gehad in de werkwijze voor het gebruik en onderhoud van de
CooKits, hooimanden, wapi's en eco stoves.
De ‘instructors’ zijn afgevaardigd namens hun dorp(en) en zij
geven de kennis weer door aan anderen.

Uitbreiding verkooppunten SCA
Begin 2016 is het productiecentrum van Solar Connect
Association (SCA) in Biharwe (Mbarara, Zuidwest Uganda) in
gebruik genomen. Daarom ligt de focus nu op uitbreiding met
meerdere verkooppunten verspreid over Uganda. Zowel in
Gulu (Noord-Uganda) als in Kasese (West-Uganda) zijn
verkoopcentra in voorbereiding. Solar Connect Association
Uganda biedt nu werk aan ca. 30 personeelsleden, full- en
parttimers.

ETHIOPIË
Clara Thomas, projectcoördinator
Alewijn van Asperen, projectcoördinator

Gaat een Solar Cooking doorstart in Ethiopië
lukken?

De contacten verlopen op dit moment trager dan gebruikelijk,
zowel met ANCEDA als ORDA. Vermoedelijk door de
voortdurende onlusten in Ethiopië. Daardoor is het onzeker,
of we in 2016 nog concrete afspraken kunnen maken over
verdere ondersteuning van beide projecten.

Een bezoek in augustus aan de twee bestaande Solar Cooking
KoZon projecten in Ethiopië door onze huidige
projectcoördinator, Clara Thomas samen met haar opvolger
Alewijn van Asperen, is voortijdig afgebroken. Omdat de
onlusten in het land tijdens de eerste week van het bezoek
ernstige vormen begonnen aan te nemen, heeft de
Nederlandse ambassade hen de reis naar Bahir Dar, Amhara
district in Noord-Ethiopië ontraden. Het geplande programma
voor de tweede week met een bezoek aan ORDA in Bahir Dar
is daarom geannuleerd. Het bezoekprogramma in eerste week
aan ANCEDA is wel volgens plan afgewerkt.

KENIA
Henk Blok, projectcoördinator

Nieuw project in West-Kenia
In oktober is een pilotproject ‘Integrated Solar Cooking’ (ISC)
gestart in Bumala en omgeving in West-Kenia. Het is de eerste
keer dat Solar Cooking KoZon in Kenia actief is. Het gaat om
een pilotproject van één jaar, waarin op diverse plaatsen in
die regio, onder andere in kerken en scholen, demonstraties
van ISC gegeven zullen worden. De CooKits, boxen,
hooimanden en hout besparende ovens worden in deze fase
van het project nog niet zelf gemaakt, maar gekocht en met
een opslag verkocht.

Awura AMBA
ORDA is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) waar
SCN sinds 2012 mee heeft samengewerkt als onze lokale
partner en adviseur bij een plan voor ISC-implementatie in en
door de dorpsgemeenschap van Awura Amba. Als zichtbaar
resultaat van deze samenwerking en met financiële steun van
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Contact via scholen
Het contact is ontstaan via de heer Dorstijn, een leerkracht
natuur- en scheikunde van het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) in
Amsterdam. Hij heeft sinds 2007 contact met de heer
Odhiambo, leerkracht op een basis school en voorzitter van
‘Farmers with a Vsion’ in Bumala. Samen maakten ze
lesmateriaal dat gebruikt wordt om leerlingen op basisscholen
te leren hoe ze gebruik kunnen maken van de zon om
duurzaam te koken.

Sikasso zijn er nu ook verkooppunten in Koutiala, Sévaré en
Gao en wordt er binnenkort een verkooppunt in Niono
verwacht.
Aandacht voor het milieu en nazorg
Het milieu is ook een belangrijke drijfveer voor de
bedrijfsleider: op scholen en universiteiten worden
verkoopdemonstraties gehouden, waarbij ook ruim aandacht
is voor de milieuaspecten van zonnekoken. Seydou Coulibaly
werd zelfs uitgenodigd bij de eerste minister en zijn vrouw om
een demonstratie te geven. Voor Seydou houdt de bijdrage
aan het milieu niet op bij de verkoop van het product: ook na
de verkoop blijft Togo Tilé zijn klanten geruime tijd volgen om
te zorgen dat de producten echt geïntegreerd worden in het
dagelijkse koken en zo structureel een positieve bijdrage
leveren aan het milieu.

Veel belangstelling
Henk Blok, die heeft meegewerkt aan het project Togo-Tilé,
hoorde bij toeval daarvan. Hij heeft contact opgenomen met
de heer Odhiambo. Dit contact heeft er toe geleid dat de heer
Odhiambo enkele Solar Boxen heeft gemaakt. Die heeft hij
samen met een CooKit, hou besparende ovens en
hooimanden (geleend van het Ministry of Energy ter plaatse)
gedemonstreerd in zijn dorp en omgeving. De belangstelling
was groot en verscheidene mensen hebben een hout
besparende oven en/of een hooimand aangeschaft.

Op bezoek in Nederland
Eind september kondigde Seydou aan dat hij naar Nederland
wilde komen om zijn technische kennis te vergroten op het
gebied van productie, kennisoverdracht en bedrijfsvoering.
Een intensieve week volgde met vele ontmoetingen met leden
van Solar Cooking KoZon van wie de leergierige Seydou alle
nuttige kennis voor zijn bedrijf gretig in zich op nam. In
Wageningen werd onder leiding van Piet Sluimer een
workshop Titi maken georganiseerd.

De financiële bijdrage van Solar Cooking KoZon is € 3.500. Het
project staat dit jaar ook op de goede doelen lijst van het
Hervormd Lyceum Zuid.

Projecten in West-Afrika

Nieuwe mogelijkheden
Maar Seydou had ook een andere missie. Hij was in Mali
benaderd door PACEPEP, het Programme d’Appui à la
Croissance Economique et Promotion de l’Emploi par le
secteur Privé, een overheidsprogramma gericht op het
stimuleren van particuliere bedrijvigheid. Een uitgebreide
analyse van het bedrijf door PACEPAP leidde tot de conclusie
dat Togo Tilé in zijn huidige vorm niet aan de vraag naar
zonnekooktoestellen in Mali kan voldoen. Daarom is het van
belang te investeren in het vergroten van de
productiecapaciteit en de competitiviteit van het bedrijf. Er
werd een plan geschreven voor een bedrijfsuitbreiding met de
bouw van een atelier en de aanschaf van een zaag- en een
lasmachine. Kosten: bijna 47.000 euro.

MALI
Sandra van der Berg, projectcoördinator

Zonnige berichten uit Mali
In 2014 besloot KoZon het zonnekookbedrijf Togo Tilé, van
Seydou Coulibaly, een startsubsidie te verstrekken van 13.300
euro, verdeeld over een periode van twee jaar. En het is een
vliegende start geworden! Nu, twee jaar later, staat er een
florerend en officieel erkend bedrijf met 30 medewerkers en
een gemiddelde maandomzet van 4.000 euro. De hooimand is
nog steeds het meest verkochte product: Togo Tilé verkocht
er 2739 in twee jaar. Voor de productie van de hooimanden
werkt het bedrijf samen met twee coöperaties die inmiddels
volledig voor Togo Tilé produceren. Ook de andere
zonnekooktoestellen weet Togo Tilé goed in de markt te
zetten: het bedrijf verkocht 761 CooKits, 206 Dibi’s (een
houten solar box), 377 Titi’s (een solar box gemaakt van stevig
karton), 49 Wapi’s en 9 parabolen. Na Ségou, Bamako en

Cofinanciering
De beoordelingscommissie van PACEPEP heeft dit plan, als
enige programma, goedgekeurd. Voorwaarde was echter dat
Togo Tilé zelf een kleine 5.000 euro zou bijdragen en voor 50%
van de totale kosten vóór 5 december 2016 een
medefinancier zou vinden. De eigen bijdrage was geen
probleem, maar voor die 50% cofinanciering deed hij een
beroep op ons. Zeer onder de indruk van wat deze
inspirerende, gedreven en veelzijdige bedrijfsleider in twee
jaar tijd met een bescheiden fonds heeft kunnen realiseren,
heeft het bestuur van Solar Cooking KoZon unaniem besloten
deze uitbreiding van harte te ondersteunen en de
cofinanciering voor dit project toe te zeggen.

Zonnekoken voor gehandicapten in Sikasso
In Sikasso in het zuiden van Mali organiseerde de Fédération
Régionale des Associations de Personnes Handicapées

Verkoop van kooktoestellen van Togo Tilé
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(FERAPH) in samenwerking met Togo Tilé op 22 oktober 2016
een voorlichtingsdag over het gebruik van
zonnekooktoestellen. 30 leden van FERAPH hadden zich
ingeschreven, maar uiteindelijk waren er meer dan 40
belangstellende leden aanwezig. De dag begon met een
inleiding over het belang van zonnekoken en de uitleg van de
rol van Togo Tilé en Solar Cooking KoZon. Daarna volgde de
demonstratie van de verschillende CooKits, hooimanden, Titi’s
(een solar box gemaakt van stevig karton) en de
zonneparabool.

project voor een sociaal bedrijf voor productie en verkoop van
CSI-producten kon starten.
Officiële startbijeenkomst
In juli is het contract door Solar Cooking KoZon en de
vertegenwoordiger van de dorpsvereniging ‘ Bon Samaritain’
ondertekend. Een paar dagen daarna was ook mijn reis naar
Burkina Faso gepland en dus had ik gelijk de gelegenheid om
het dorp te bezoeken. Mijn aanwezigheid werd gebruikt als
het officiële moment voor de start van het project. Veel
vrouwen, maar ook mannen en dorpsoudsten (de traditionele
Bestuurders van het dorp), waren gekomen om de toespraken
te horen en het project een goede toekomst te wensen. Het
zijn vooral de vrouwen die kansen krijgen door het project,
maar ze worden volop gesteund door mannen van het dorp.
Het is het plan om rustig aan te starten en iedereen te laten
wennen aan al de nieuwe kennis die op hen afkomt en hen te
leren er mee te werken. Maar iedereen heeft er lang en vol
verwachting naar uit gekeken. Wel vielen de eerste maanden
nog midden in het landbouwseizoen en dan gaan alle krachten
en handen naar het werk op het veld. Van de oogst moet men
weer een jaar kunnen overleven. Inmiddels zijn de regens
gestopt en het grootste deel van de oogst is binnen. De bouw
van een hangar, waar de productie zal plaats vinden, is gestart
en een eerste cursus voor het produceren van CooKits,
hooimanden en wapi’s is goed verlopen.

Er werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de handicaps van de
leden van FERAPH. Voor de deelnemers met een auditieve handicap
was er een gebarentolk en mensen met een visuele handicap kregen
steeds de gelegeheid de toestellen te voelen.

Eigen bijdrage van de deelnemers
De 30 leden van FERAPH die in de eerste fase van dit project
in aanmerking kwamen voor een gesubsidieerde aankoop,
hadden al ruim vóór deze dag hun bestelling geplaatst en de
gevraagde 50% eigen bijdrage betaald. En zo kon Togo Tilé de
volgende producten leveren aan FERAPH: 20 Titi’s, 10 CooKits,
30 hooimanden en 30 Wapi’s. Zowel de drie verkopers van
Togo Tilé in Sikasso als de president en de secretaris van
FERAPH zullen voorlopig contact houden met de kopers om
adviezen te geven over het gebruik van de producten en om
het gebruik zo goed mogelijk te volgen en te stimuleren.

Het resultaat van de cursus kooktoestellen maken

Wachtlijst
Solar Cooking KoZon ondersteunde dit project met 875 euro:
50% subsidie voor de kooktoestellen en de administratiekosten van FERAPH. Togo Tilé heeft de training betaald en
10% korting gegeven op de aankoop van de kooktoestellen.
Zodra wij de volledige eindrapportage van dit project
ontvangen, kan FERAPH een aanvraag doen voor een
vervolgfase, waarin andere leden de kans krijgen om met
subsidie zonnekooktoestellen aan te schaffen. Aan de vraag
zal het niet liggen: belangstellende leden van FERAPH moeten
zich inmiddels inschrijven op een wachtlijst.

Mogelijke nieuwe initiatieven
Tijdens mijn verblijf in Burkina Faso heb ik dit keer duidelijk
meer personen ontmoet ,die aangaven dat ze geïnteresseerd
zijn in de CSI-producten en in de mogelijkheid om een sociaal
bedrijf daarvoor te starten met een bestaande groep. Enkele
contacten leken ook serieuze mogelijkheden in zich te
hebben. We zullen de komende maanden zien of de personen
net zo gemotiveerd en moedig zullen zijn als onze partner in
het dorp Tanghin.

SENEGAL
Wilma Goppel, projectcoördinator

BURKINA FASO
Carja Butijn, projectcoördinator

Vervolgproject CSI in Ndondol

Start van CSI-bedrijf in Tanghin

Het vervolgproject van Caritas Thies, in Ndondol, Senegal, is
nog niet gestart. In augustus 2015 heeft de beoogde
projectleider van Caritas, Simon Faye, deelgenomen aan de
training bij Togo Tilé in Ségou, Mali. In december ontvingen

Na een enthousiaste start met zonnekoken door Jean Marie
Koalga, afkomstig van het dorp Tanghin zijn we, twee jaar
later en na een zorgvuldige voorbereiding, zover dat een
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wij een projectvoorstel, gebaseerd op het businessplan zoals
dat in de training was aangereikt. Helaas vonden wij dat het
plan niet aan onze eisen voldeed. Ook over het nieuwe plan
zijn we nog niet tevreden. We gaan nu met Caritas bekijken of
we tot een goede afspraak kunnen komen.

1. Donaties (in euro)
InkomInkomsten SCN
sten
2015
KoZon
2015
Parti6.273,00 21.248,15
culieren
Orga- 12.300,00
2.250,00
nisaties
To18.573,00 23.498,15
taal

Van het bestuur
In memoriam Henk Crietee
Op 16 augustus dit jaar
overleed Henk Crietee.
Tot kort voor zijn
sterven was Henk zeer
betrokken bij de
ontwikkelingen van de
stichting.

2.Uitgaven (in euro)
Begroting
SCN-KOZON
2016
Projecten
52.600,00
Overhead
7.500,00
Totaal
60.100,00

In januari 2016 nam
Henk, zoals hij aan de
stichting schreef, ‘met
pijn in het hart’
afscheid.
Henk werd in 2005 penningmeester bij Stichting Solar Cooking
Nederland. Vanaf 2009 nam hij tevens de taak van projectcoördinator Uganda op zich. Henk heeft samen met Solar
Connect Association, onze partner in Uganda, geïntegreerd
Koken met de Zon op de Afrikaanse kaart gezet. Onder zijn
enthousiaste en deskundige coördinatie kon het project zich
als succesvol bedrijf ontwikkelen.
Zowel de taak van penningmeester als die van
projectcoördinator heeft Henk met inzet, professionaliteit en
motivatie gedurende ruim tien jaar uitgevoerd.

Begroting
SCNKoZon
2016
25.000,00

Stand
donaties
per
25-11-2016
8.775,00

12.000,00

7.897,10

37.000,00

16.672,10

Werkelijke
uitgaven tot
25-11-2016
51.371,95
4.592,28
55.964,23

%

91,8 %
8,2 %
100 %

Het grootste bedrag (€ 21.798,30) ging naar het project Togo
Tilé voor het vervolgproject dat we samen financieren met
PACEPEP en Togo Tilé zelf. Zie pagina 4.
De overhead is iets hoger dan u van ons gewend bent. Dat
komt vooral door de kosten van de fusie (notaris, nieuw PRmateriaal etc.) en de kosten van opslag voor ons materiaal.
Dank voor uw steun
De inkomsten uit donaties blijven op dit moment nog achter
bij onze begroting. Maar wij waarderen uw steun enorm en
we vinden het ontzettend fijn dat u op deze manier bijdraagt
aan onze doelstelling. Heel hartelijk dank daarvoor.

Wij hebben een heel fijne collega en grote vriend verloren.
Clara Thomas

Gaudence Havyarimana, penningmeester

Nieuwe medewerkers

Hoe kunt u Solar Cooking KoZon steunen?

Het team van Solar Cooking KoZon is uitgebreid met enkele
nieuwe vrijwilligers:
Sandra van der Berg is de nieuwe projectcoördinator voor
Mali en Henk Blok voor Kenia. De PR-commissie is versterkt
met die drie nieuwe medewerkers: Pia Wissel, Regina van
Tongeren en Thijs van den Berg.
Na het vertrek van Clara Thomas per 31-12-2016, neemt
Alewijn van Asperen, die al projectcoördinator Ethiopië was,
ook haar taak over als bestuurslid/landencoördinator OostAfrika.
We heten hen van harte welkom en zijn heel blij met deze
nieuwe, enthousiaste mensen.

U kunt een eventuele donatie overmaken naar één van onze
twee bankrekeningen. Op onze website kunt u een formulier
downloaden van de belastingdienst, waarmee u een
lijfrenteschenking kunt aanmelden. Solar Cooking KoZon is
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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
Solar Cooking KoZon
werkt samen met: Wilde Ganzen
Contact: Solar Cooking KoZon
Secretariaat: Forel 288,
3824 LG Amersfoort
Tel. 033 – 472 31 38

Financiën
Op basis van de inkomsten en uitgaven van beide stichtingen
in 2015, hebben we voor Solar Cooking KoZon een begroting
opgesteld voor de te verwachten donaties en uitgaven in
2016.

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