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Het jaar 2011 in vogelvlucht
Het jaar 2011 was een goed jaar voor KoZon waarin we samen met onze partners in Mali,
Burkina Faso, Niger en Tsjaad een flink aantal projecten hebben kunnen realiseren,
afronden of voorbereiden.
De Stichting KoZon bestaat inmiddels 14 jaar (sinds 27 maart 1998) en in die tijd hebben we
ons ingespannen om het geïntegreerd zonnekoken te introduceren in West Afrika.
Geïntegreerd zonnekoken is het gebruik van een CooKit of zonne-oven als de zon schijnt en
een verbeterd fornuis voor andere weersomstandigheden, aangevuld met een hooimand om
het eten warm te houden of te laten nagaren. In het Frans heet het Cuisson Solaire Intégrée
(CSI).
KoZon onderscheidt reguliere projecten en projecten voor vluchtelingen. De reguliere
projecten, in Mali, Burkina Faso en Niger, worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van
KoZon. De projecten voor vluchtelingen vinden plaats in vluchtelingenkampen in Tsjaad,
voor vluchtelingen uit Darfur, Soedan. Deze projecten worden uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van de Tsjadische niet gouvernementele organisatie (NGO)
TchadSolaire, met ondersteuning van ‘onze’ Derk Rijks. In deze vier kampen koken vrijwel
alle vrouwen op de CSI-manier. Gebrek aan hout en gevaarlijke situaties voor de vrouwen
wanneer zij buiten het kamp hout gaan zoeken, hebben er voor gezorgd dat zonnekoken
daar gemeengoed is geworden. De belangrijkste sponsors voor deze projecten zijn Jewish
World Watch en Stichting Vluchteling.
In Mali, Burkina Faso en Niger zijn we zelf actief in samenwerking met enkele lokale NGO’s.
Deze projecten worden gefinancierd door donaties van particulieren en organisaties
(bedrijven, verenigingen, service clubs en stichtingen). Over alle projecten geven we in dit
jaarverslag een kort overzicht. (Zie hoofdstuk 2.) Ook in onze nieuwsbrieven en op onze
website (www.kozon.org) doen we regelmatig verslag van de projecten en de resultaten.
In ons vorige jaarverslag gaven we aan dat we met de toen vertrekkende bestuursleden een
strategie hadden opgesteld voor ons toekomstig beleid. Daarbij was het uitgangspunt dat we
geïntegreerd zonnekoken willen introduceren op een duurzame manier.
De kern van deze strategie was en is:
 dat vrouwen het koken op brandhout vervangen door geïntegreerd zonnekoken (CSI) en
dat ook in de toekomst blijven doen;
 dat lokale organisaties de apparatuur voor CSI onderhouden, herstellen of vervangen
wanneer dat nodig is;
 dat lokale organisaties nieuwkomers in CSI zelfstandig instrueren.
Om dat te bereiken begeleiden we de lokale partners in de projecten naar een financieel
onafhankelijke positie. Bij deze bedrijfsmatige aanpak past ook het tegen betaling
verstrekken van CooKits, hout besparende fornuisjes en hooimanden, lokale productie en zo
mogelijk lokale inkoop. Daarom blijven we, samen met de lokale partners, zoeken naar
verkrijgbaarheid van rollen aluminiumfolie en hittebestendige plastic zakken in de regio en
naar goede vervangende materialen. We streven ernaar dat er in 2015 in de Sahel diverse
zelfstandige bedrijfjes zijn die materialen, reparaties en training voor zonnekoken kunnen
verzorgen, als resultaat van onze projecten.
Zoals uit dit jaarverslag blijkt, hebben we er ook het afgelopen jaar hard aan gewerkt deze
duurzame en bedrijfsmatige opzet zoveel mogelijk te stimuleren en te faciliteren.
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Mali
In Mali neemt de belangstelling voor en het gebruik van CSI sterk toe, mede door de
schaarste aan brandhout, waardoor hout en houtskool steeds duurder worden. Maar het
succes is toch vooral te danken aan de inzet van onze partners in Mali, die samen met onze
projectcoördinatoren, de projecten met groot enthousiasme voorbereiden en uitvoeren.
In Mali waren dat, naast enkele kleinere (zie hoofdstuk 2), twee grote projecten:
1. In Ségou (2009-2012) voor de plattelandsbevolking, in samenwerking met AFIMA
(Association des Femmes Ingéniers du Mali) en PVM (Projet Village Millenois),
gesubsidieerd door de Zusters Franciscanessen van Heythuysen. Einde van het project:
april 2012.
2. Het door Impulsis en KoZon gesubsidieerde project voor gehandicapte vrouwen in
samenwerking met AMAFH (Association Malienne des Femmes Handicapées) (20102011). Daaraan hebben wij een kleiner project gekoppeld waarbij een Service Après
Vente is gerealiseerd, en een proef met verkoop van CooKits en hooimanden met een
microkrediet. Deze projecten zijn eind 2011 geëvalueerd en afgesloten.
Als vervolg op het succesvolle project in Ségou, is eind 2011 een projectvoorstel tot stand
gekomen, in een samenwerking tussen AFIMA, de organisatie van vrouwelijke ingenieurs,
die veel van onze projecten begeleidt, PVM, een grote regionale ontwikkelingsorganisatie die
door de UN gesteund wordt, DRE (Direction Régionale de l’Énergie de Ségou) en KoZon.
Het nieuwe project bestrijkt een groot gebied met meer dan 5500 huishoudens, in totaal ruim
70.000 mensen, rondom Tiby. In dit project zullen de deelnemers een toenemend deel van
de kosten voor de zonnekooksets gaan betalen. Samen met de drie andere partners willen
we op basis van dit grote project proberen de organisatie te certificeren voor de Golden
Standard Carbon Credits, zodat het project zichzelf op termijn kan financieren.
Burkina Faso
In Burkina Faso is in 2010 de tweede fase van het PESGO-B-project afgerond (Programme
Énergie Solaire Grand Ouaga). Dit project was een samenwerking van SUPO (Stichting
Urbane Projecten Ontwikkelingslanden) en KoZon. Omdat dit project goed was verlopen,
heeft SUPO de twee partners, DLM (Association Duddal Leydi Men) en AEDS (Association
Ecologiste pour le Développement Social), in Burkina Faso gevraagd met vervolgvoorstellen
te komen en daarbij een oplopende financiële verantwoordelijkheid van de zijde van de
partners in Burkina Faso in te bouwen. Aan het eind van 2011 zag het ernaar uit dat
PESGO-C zou voldoen aan de eisen die SUPO en KoZon aan het project stellen, zodat in
2012 het project van start zal kunnen gaan.
Niger
In Niger was het zonnekoken door verschillende omstandigheden wat op de achtergrond
geraakt. In 2011 werd KoZon benaderd door Ecobitaco (Economie par l’utilisation des
Bitatorés et CooKits), een organisatie die in 2006 al van KoZon had geleerd hooimanden te
maken. Nu wilden ze graag leren CooKits te maken. KoZon heeft drie medewerkers in de
gelegenheid gesteld in Bamako bij AFIMA in de leer te gaan. Daarna hebben we hen geld en
aluminiumfolie gegeven, waarmee zij de eerste 100 CooKits kunnen maken.
De contacten en de plannen die er al enige tijd waren voor een project in Niamey, Niger, zijn
in november tijdens een bezoek van de projectcoördinatrice al voor een behoorlijk deel
ingevuld en in 2012 zal het eerste project kunnen starten. Daarvoor kan Ecobitaco de
CooKits en hooimanden leveren.
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Tsjaad
Na de drie kampen, Iridimi, Touloum en Ouré Cassoni, is er inmiddels een vierde kamp: Am
Nabak. Het bijzondere van dit kamp is dat het direct aan het dorp grenst, zodat vluchtelingen
en dorpelingen samen getraind worden in de CSI. En dat gaat heel goed. Eigenlijk komen
conflicten en agressie, zoals rondom de andere kampen, vrijwel niet meer voor.
Net als KoZon probeert Derk Rijks TchadSolaire te certificeren om de carbon credits in de
toekomst te gaan verzilveren.
Advies en steun voor projecten van derden
Regelmatig worden we benaderd door projecten van derden, die in hun doellanden de
mogelijkheden van zonnekoken willen onderzoeken. Met advies en levering van materialen
dragen we bij aan de verdere verspreiding van geïntegreerd zonnekoken. (Hoofdstuk 3)
Samenwerking
Al jarenlang is er een uitstekende samenwerking tussen KoZon en TchadSolaire, de
Stichting Solar Cooking Nederland (SCN), de Stichting Urbane Projecten
Ontwikkelingslanden (SUPO) en het project Sol Suffit (België). (Hoofdstuk 4)
Bestuurssamenstelling
In de samenstelling van het bestuur was er in 2011 maar één wijziging: Betti Rockwell trad
toe tot het bestuur van KoZon. Zij verving Andi Tan, onze secretaris, die een wereldreis van
een half jaar heeft gemaakt. (Hoofdstuk 5)
Financieel overzicht
Zoals blijkt uit het financieel overzicht (Hoofdstuk 6) waren de inkomsten uit de
fondsenwerving, zowel van bedrijven als van particulieren, wat lager dan in 2010. Maar onze
ervaring is, dat deze bedragen van jaar tot jaar enorm kunnen fluctueren.
In 2011 zijn we er nog beter in geslaagd de onderbesteding die in 2009 en de jaren daarvoor
was ontstaan, te beëindigen. Alle aan KoZon toevertrouwde middelen hebben we besteed
aan projecten die gericht zijn op de doelstelling van KoZon. Slechts 2,2% werd gebruikt voor
algemene uitvoeringskosten. Dankzij de vrijwillige inzet van bestuur, supportgroep en
adviseurs, komt 98% van de donaties direct ten goede aan de doelstelling. Jaarlijks
verstrekken wij de kengetallen over onze inkomsten en uitgaven aan het Centraal Bureau
Fondsenwerving. KoZon is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
Sponsors
We ontvingen grotere bijdragen van stichtingen of religieuze instellingen. Deze schenkingen
waren gekoppeld aan specifieke projecten. Ook kregen wij weer veel schenkingen van
aluminiumfolie en sponsoring in natura. (Hoofdstuk 7)
Fondsenwerving, Voorlichting en PR
Ook in 2011 heeft KoZon binnen Nederland het geïntegreerd zonnekoken onder de aandacht
van het Nederlandse publiek gebracht. Dat gebeurde door lezingen en presentaties,
deelname aan manifestaties, de jaarlijkse KoZondag in Hotel De Nieuwe Wereld in
Wageningen, in samenwerking met Menzis Zorgverzekering, de plaatsing van een
informatiestand bij Rockwool BV in Roermond en Menzis in Wageningen, de presentatie van
een nieuwe folder, de bijdragen op de website en de nieuwsbrieven in juni en december.
(Hoofdstuk 8)
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Vooruitblik op 2012
De weg die we hebben ingezet om niet alleen het zonnekoken in de droge Sahel te
bevorderen, maar ook de economische zelfstandigheid door een bedrijfsmatige en duurzame
aanpak te stimuleren en te begeleiden, gaat in 2012 hopelijk nog beter vorm krijgen.
Helaas is de situatie in Mali heel slecht, op het moment dat dit jaarverslag verschijnt. De
rebellen hebben het hele noorden van Mali (een gebied zo groot als Frankrijk) ingenomen,
inclusief de stad Timboektoe. Veel mensen zijn gevlucht naar de buurlanden en zij hebben
nu te maken met de harde kanten van de sharia. Wat het zonnekoken betreft, is de kans erg
klein dat een ADRIM-project in en rond Timboektoe kan worden uitgevoerd. Samen met
ADRIM gaan we zoeken naar alternatieven.
De coup tegen de regering van Mali heeft het grote, driejarige project rondom Tiby, niet
rechtstreeks getroffen, maar het heeft wel voor vertraging gezorgd. We hopen dat er
voldoende flexibiliteit in de programma’s zit om het project toch gewoon uit te voeren. De
eerste signalen die wij van onze partners ontvangen zijn gelukkig positief. Het project zal in
drie fasen worden uitgevoerd en het is de bedoeling in dit project een betere nazorgorganisatie op te zetten. De deelnemers betalen voor de kooksets, met een
kredietmogelijkheid, waarbij we de sets aanvankelijk nog gedeeltelijk subsidiëren. Deze
subsidie wordt geleidelijk afgebouwd. Om de financiering van deze projecten te
verzelfstandigen zullen we ook proberen de carbon-credits die door zonnekoken worden
gecreëerd, te verkopen en de inkomsten opnieuw te investeren in verdere uitbreiding.
Ondanks de situatie in Mali, zullen we toch proberen de projecten voor gehandicapten voort
te zetten. Ook nieuwe initiatieven vanuit Mali (maar ook uit Burkina Faso, Niger en Tsjaad)
zullen we graag ondersteunen.
De voorbereidingen voor een vervolg van het PESGO-project in Burkina Faso en de daarin
vastgelegde mede-financiële verantwoordelijkheid van de twee partners in Burkina Faso,
geven veel vertrouwen in een duurzaam project.
Ook in Niger hebben we goede verwachtingen van het project in Niamey en een voortzetting
en verdere uitbreiding van de productie-, verkoop- en onderhoudswerkplaats van CSIkooktoestellen van Ecobitaco.
De projecten van TchadSolaire voor vluchtelingen in Darfur blijven we natuurlijk van harte
ondersteunen.
Om het zonnekoken verder te promoten en om hiervoor de nodige fondsen te verwerven,
krijgt KoZon in 2012 een geheel nieuwe website. Ook willen we onderzoeken in hoeverre het
gebruik van sociale media de bekendheid van KoZon en de doelstellingen kunnen vergroten.
Ook in 2012 zullen we zoveel mogelijk relevante publieksmanifestaties bezoeken. Het aantal
lezingen en presentaties bij bijvoorbeeld serviceclubs, scholen, kerken en bedrijven zullen
we verhogen. In 2012 zullen weer twee Nieuwsbrieven verschijnen.

Wageningen, juni 2012
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KoZonprojecten

De projecten van KoZon behoren tot twee verschillende categorieën: reguliere projecten en
projecten voor vluchtelingen. De reguliere projecten spelen zich af binnen een normaal
maatschappelijk kader in een doelland, dat wil zeggen in een omgeving zonder
maatschappelijke ontwrichting veroorzaakt door een gewelddadig conflict.
Reguliere projecten passen in de langetermijnstrategie van KoZon voor geïntegreerd
zonnekoken. Deze strategie is erop gericht om in enkele doellanden zoveel belangstelling te
kweken voor het geïntegreerde zonnekoken dat er voldoende vraag is voor een beginnende
commerciële activiteit voor productie, verkoop, onderhoud en reparatie van de benodigde
toestellen.
De projecten voor vluchtelingen richten zich op slachtoffers van gewelddadige maatschappelijke conflicten. Het directe doel is om een bijdrage te leveren aan een beter leven van deze
vluchtelingen in de vluchtelingenkampen.
Onderstaand volgt per land een overzicht met beknopte informatie over de projecten.

2.1

Burkina Faso

Nr.

Projecttitel en status

Financiering/sponsor

BF 9

PESGO-C (AEDS, DLM) In voorbereiding

KoZon, SUPO, AEDS,
DLM

Begroot
1.295

Uitgaven
t/m 2011
0

In Burkina Faso liep van 2006 tot en met 2010 een project: Programme Énergie Solaire
Grand Ouaga (PESGO). Het was een samenwerking van KoZon met de Stichting Urbane
Projecten Ontwikkelingslanden (SUPO). Dit project, ook wel PESGO-B genoemd, is goed
verlopen en kende een positieve evaluatie in het jaar 2010.
Toen werd al overwogen om een doorstart te maken, maar onze Nederlandse counterpart,
SUPO, wilde eerst pas op de plaats maken en hun beleid betreffende voortzetting van hun
projectactiviteiten op rij zetten. In de loop van 2011 werd duidelijk, dat SUPO een doorstart
met het PESGO-project wel wilde voorstellen. Zij hebben de projectleiders in Burkina Faso
gevraagd met voorstellen te komen en tevens een oplopende financiële verantwoordelijkheid
van de kant van Burkina Faso in te bouwen. De tekst is in het najaar aangeleverd,
becommentarieerd, bijgesteld en nogmaals aan de kritische blik van KoZon voorgelegd. De
potentie en de wil bij KoZon om opnieuw samen te werken in een project PESGO-C tekende
zich aan het eind van het jaar al af. In het jaar 2012 zal daadwerkelijk uitvoer gegeven
worden aan dit project, waarin huishoudens met een laag inkomen in de hoofdstad van
Burkina Faso weer een start zullen krijgen. Het geïntegreerd zonnekoken is een onderdeel
van dit bredere project. KoZon zal dan de financiering en de ondersteuning bij de uitvoering
van de introductie en training in het geïntegreerde koken, voor haar rekening nemen.

2.2

Mali

Voor de uitvoering van projecten in Mali werkt KoZon samen met AFIMA (Association des
Femmes Ingénieurs du Mali), AMAFH (Association Malienne des Femmes Handicapées) en
PVM (Projet Villages Millennois). Tussen deze organisaties bestaat een intensieve
samenwerking. AFIMA heeft inmiddels een jarenlange ervaring in het geven van trainingen in
het gebruik van de CooKit al dan niet in combinatie met een hooimand en een verbeterd
houtfornuisje. AFIMA vervaardigt ook CooKits en hooimanden. AMAFH is een betrouwbare
partner bij de organisatie van trainingen voor haar gehandicapte leden, waarbij AFIMA de
training verzorgt. PVM werkt samen met AFIMA aan ons project in Ségou. Daarnaast is
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sinds 2010 ook ADRIM (Association pour le Développement Régional Intégrée au Mali) een
belangrijke partner.

Projecten Mali
Nr.

Projecttitel en status

Financiering/sponsor

M 38
M 40
M 41

Introductie geïntegreerd zonnekoken in omgeving
Ségou;
Service Après Vente (SAV)
Training van gehandicapte vrouwen AMAFH
Training in Bamako en Timboektoe, ADRIM

M 42

Training Bedouïnen, Diéma

Zusters Franciscanessen
van Heythuysen
KoZon
Impulsis - KoZon
KoZon
Rally Budapest-Bamako
2009

M 36

M 45

VM-CSI (Vente du Matériel-Cuiseur Solaire
Intégré)
Training Bella vrouwen, bij Mopti

M 46

Training Wijk Hippodrome, Bamako

M 44

Begroot

Uitgaven
t/m 2011

57.747

46.936

429
20.150
3.770

438
19.480
3.450

1.250

1.249

KoZon

2.136

2.184

KoZon
Menzis Zorgverzekering KoZon

4.777

0

1.222

1.270

M36 omgeving Ségou, Mali.
Het project, met als doel 500 gezinnen in een heel arme streek te helpen met zonnekoken,
had eind 2011 90% van de geplande loopduur van 2.5 jaar achter de rug. Vóór dit jaar
bereikten we al 400 gezinnen, in dit jaar werden nog vier groepen van 25 vrouwen uit drie
dorpen getraind. Onze beide animatrices, Manda en Fatoumata, hebben inmiddels veel
ervaring met het informeren en enthousiasmeren van de dames zodat de cursussen effectief
en plezierig zijn. De tussentijdse evaluatie (in juli) liet zien dat het verspreiden van de
zonnekooksets (een CooKit, een hooimand en een fornuis die alle drie het gebruik van
brandhout verminderen) en het trainen van vrouwen in het gebruik, erg succesvol is. Alle
vrouwen gebruiken hun set elke dag en besparen veel hout en daardoor geld en tijd. Zij gaan
er ook zorgvuldig mee om, wat belangrijk is omdat de CooKit wel wat kwetsbaar is. Ook hun
mannen zijn positief: lagere kosten (er is minder hout of houtskool nodig) en meer flexibiliteit
(met de hooimand kunnen de tijdstippen van koken en eten worden ontkoppeld). En: het
houtgebrek in de regio wordt nijpend dus het kijken naar alternatieven voor brandhout is een
must.
De veldactiviteiten van het project worden in Bamako gecoördineerd door AFIMA en
ondersteund door PVM. De CooKits en hooimanden worden in Bamako gemaakt onder
leiding van AFIMA; voor de fornuisjes heeft PVM het voortouw. De betrokkenheid van
KoZon, op afstand, letterlijk en figuurlijk, beperkt zich tot het volgen van de voortgang ten
opzichte van de projectplannen, een beperkte controle op de uitgaven en het overmaken van
projectgelden. (De projectcoördinatie is gecompliceerder dan je zou verwachten.
Bijvoorbeeld: in Bamako is soms het geschikte CooKit-karton niet voorhanden, er zijn vaak
geen auto's die zonnekooksets naar de afgelegen dorpen willen brengen en vervoer van geld
is moeilijk omdat niemand het risico van diefstal wil lopen. Mali is een erg arm en
onderontwikkeld land.)
In december bezocht onze projectcoördinator, Frits Penning de Vries, het dorp waar twee
jaar geleden de eerste training is gegeven (Dioro) en het dorp dat zes maanden geleden
training ontving (Soké). Het evaluatieresultaat en de impact konden duidelijk worden
bevestigd: wanneer maar enigszins mogelijk worden CooKit en hooimand gebruikt, en de
spullen worden prima onderhouden. Daardoor is er door ons project flink bespaard op
brandhout en wordt er ook minder CO2 geproduceerd: ruwweg al zo'n 500 ton per jaar (wil
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iemand de carbon credits kopen!?). Het succes van dit project lijkt te komen van de nazorg
die we nu veel meer geven dan vroeger. Langdurige aansporing, advies en mogelijkheden
tot kleine reparaties van de zonnekooksets, waar onze animatrices erg goed in zijn, blijken
een groot verschil te maken.
Het project, helemaal gefinancierd door de Zusters
Franciscanessen van Heythuysen, zal in april 2012 aflopen.
Vanwege het succes hebben we al in december 2011 in Mali
een bespreking belegd over een vervolgproject met de
partners, AFIMA, PVM en KOZON. Ook een Malinese
overheidsorganisatie voor energie DRE (Direction Régionale
de l’Ënergie de Ségou) was daarbij uitgenodigd, in verband
met verdere opschaling van het project. Er is veel
belangstelling en ook veel perspectief voor een project dat in
3-4 jaar zo'n 5500 gezinnen zal bedienen, ofwel zo'n 70.000
mensen. In dat vervolgproject zullen ook een toenemend
deel van de kosten van zonnekooksets door de deelnemers
worden betaald. Dat is nodig om zonnekoken een 'eigen'
technologie te laten worden.

Foto 1. Mevrouw en mijnheer Maiga in Dioro zijn allebei erg blij met de CooKit: zij heeft minder geld nodig om te
koken en meer tijd voor andere dingen en hij kan nu ook zelf eenvoudige maaltijden klaar maken.
(Foto: Frits Penning de Vries)

M 38 Service Après Vente (SAV)
Door het gebruik van de CooKit kunnen er soms kleine reparaties nodig zijn. Ook de pannen
moeten regelmatig opnieuw zwart worden geverfd. Daarom heeft KoZon mevrouw Nyagalé
Diarra, een motorisch gehandicapte vrouw in Bamako, in de gelegenheid gesteld dit
onderhoud te gaan verzorgen, als Service Après Vente (SAV).
Zij is altijd aanwezig tijdens de maandelijkse vergadering van AMAFH. Leden nemen dan
hun pan, die zwart bijgeverfd moet worden mee naar de vergadering, of kopen de nieuwe
plastic zakken die nodig zijn om de pan in te doen tijdens het zonnekoken. Een heel enkele
keer moet ook de CooKit bijgeplakt worden. Ook bij de nascholing van 150 gehandicapte
mannen en vrouwen in het door Impulsis gefinancierde project voor gehandicapten (M 40),
was zij steeds aanwezig.
Nyagalé kreeg de eerste twee jaren maandelijks een
klein bedrag van KoZon om de Service op te zetten
en bekend te maken, maar vanaf 2012, het derde
jaar, moet de SAV zichzelf kunnen financieren. Zij
doet het werk goed en over een jaar zal KoZon haar
vragen hoe het gaat en of ze er iets mee kan
verdienen.
Mevrouw Nyagalé Diarra. (Foto: Wietske Jongbloed)

M 40 Training van gehandicapte vrouwen Impulsis-KoZon
Dit project is opgezet om het gebruik van geïntegreerd zonnekoken door gehandicapte
vrouwen in Mali te bevorderen. Het is voor de helft door Impulsis (www.impulsis.nl ) en voor
de andere helft door KoZon gefinancierd. De organisaties van het project was in handen van
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AMAFH, de grootste organisatie voor gehandicapten in Mali, in samenwerking met AFIMA en
de projectcoördinatrice van KoZon, Wietske Jongbloed.
Het tweejarig project, startte in 2010 en is in 2011 succesvol afgerond. In totaal werden 160
gehandicapte vrouwen getraind in het gebruik van de CooKit, houtfornuisje en hooimand.
Ook voorzag het project in eendaagse trainingen in het gebruik van het houtfornuisje en de
hooimand voor 150 gehandicapte vrouwen en enkele mannen die in een eerder project al
hadden geleerd met de CooKit te werken. Aan het einde van het project moest minstens
50% van de vrouwen het geïntegreerd zonnekoken regelmatig toepassen. Daarnaast moet
er mede als gevolg van het project, een duidelijke markt zijn ontstaan voor productie en
verkoop van de drie producten.

CooKit

De eerste twee (tweedaagse) trainingen werden al in 2010 gehouden: voor 50 gehandicapte
vrouwen in Ségou en voor 30 vrouwen in Bamako. Ze vonden het prachtig en begonnen er
snel mee te werken. Ook organiseerde AMAFH in dat jaar de geplande vijf eendaagse
trainingen in het gebruik van de hooimand en het houtfornuis aan in totaal 150 deelnemers.
In 2011 vonden de laatste twee trainingen van dit project plaats in Koulikoro en Mopti. (Zie
onderstaande verslagen.)
Het enthousiasme voor het geïntegreerd zonnekoken is door het project duidelijk
toegenomen. De 160 vrouwen die deelnamen aan de deelprojecten 1 t/m 4, hebben met
groot enthousiasme de training gevolgd en gebruiken de CooKit zo veel als de zon het
toelaat. De 150 deelnemers aan het bijscholingsprogramma (deelproject 5) blijken regelmatig
gebruik te maken van de CooKit en ze zijn erg enthousiast over de verstrekte hooimand. Ook
zij maken volop gebruik van de CooKit, hooimand en het hout besparende fornuisje. Van de
150 deelnemers aan de bijscholing blijken 27 gehandicapten de CooKit te gebruiken voor het
bereiden van gerechten voor de verkoop.
Door de publiciteit die aan het project is gegeven, vooral door de Nationale Televisie ORTM
en de verspreiding van hun video, heeft het project nog meer bekendheid gekregen. Mede
door de schaarste aan brandhout en de daarmee samenhangende sterk stijgende prijzen
voor hout en houtskool, neemt de belangstelling dan ook enorm toe.
Ten aanzien van aanschaf van zonnekookmiddelen kon vanuit deze groep van gehandicapte
vrouwen geen spectaculaire marktontwikkeling verwacht worden. Een proef met de verkoop
van CooKits en hooimanden door gehandicapten (Zie project M 44, Vente du Matériel
Cuiseur Solair Intégré) is helaas niet helemaal gelukt. De ervaringen met dit project hebben
er mede toe bijgedragen dat we in samenwerking met onze partners in Mali gaan kijken naar
de mogelijkheden van microfinance. Daarnaast onderzoeken we met onze partners in Mali
de mogelijkheden om de verminderde uitstoot van broeikasgassen te benutten voor de
verkoop van carbon credits.
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Het project voor de gehandicapte vrouwen heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het
terugdringen van het houtgebruik en de zelfstandigheid van de deelnemende gehandicapte
vrouwen (en enkele mannen). Daarnaast heeft het veel kennis opgeleverd over de
mogelijkheden en het gebruik en de verkoop van geïntegreerd zonnekoken in de verschillen
regio’s. Tot slot heeft het project een belangrijke bijdrage geleverd aan het denken over
financieringsmogelijkheden om zonnekoken voor veel gezinnen mogelijk te maken en de
marktwerking te stimuleren.
Van de twee trainingen van dit project die in 2011 hebben plaatsgevonden volgt hierna een
kort verslag.
M 40-3 Impulsis/KoZon project in Koulikoro, maart 2011
De training in Koulikoro vond plaats op 19 en 20 maart 2011. Onder de 40 deelnemers
waren motorisch gehandicapten die zich moeilijk bewegen, blinden, doven en ook albino’s 1.
De eerste dag legden de AFIMA trainsters het nut van het materiaal uit, hoe de CooKit open
te vouwen en weer dicht te doen, hoe de pan met ingrediënten er in te doen en hoe de
CooKit in de zon moet staan. Ook leerden ze hoe ze een hooimand kunnen gebruiken.
Verschillende gerechten werden voorbereid en in de CooKit in de zon gezet: tomatensaus,
eieren, vis, kip, groente en thee. Vervolgens kookten ze rijst op een houtfornuisje om aan te
tonen hoe je het koken van rijst kunt voltooien door de rijst te laten nagaren in de hooimand.
Want de meeste van deze gezinnen eten met meer dan 10 of 15 personen en hebben
daarom voor rijst of gierst grotere pannen nodig dan de vijf liter pan die in de CooKit past. In
de CooKit kunnen dan de bijgerechten worden bereid.
De tweede dag, nadat er ingrediënten in de zwarte pannen in de CooKits en ingrediënten
voor ‘riz gras’ in de twee hooimanden waren gezet, werden er veel vragen gesteld door de
deelneemsters, die door de AFIMA trainsters beantwoord en uitgelegd werden.
Tijdens beide dagen scheen de zon prachtig en om half twee waren alle gerechten gaar.
Links: Pannen met
in de hooimand
gegaarde rijst.
Rechts: In de
CooKit gemaakte
gerechten.
(Foto’s: Een
(gehandicapte)
fotograaf uit
Bamako)

Aan het einde van de tweede dag kreeg elke deelneemster een CooKit en elk van hen gaf
aan die thuis zeker te gaan gebruiken. Ze hadden bijvoorbeeld begrepen dat je er behalve
bijgerechten, ook pap voor baby’s in kon koken, of zoutloze gerechten voor zieken.
De trainsters hadden vier hooimanden uit Bamako meegenomen en ze stelden die ter
beschikking aan de vier verschillende groepen van gehandicapten in Koulikoro.
Aan het eind legden zij de vrouwen uit, hoe zij beetje bij beetje geld konden sparen voor een
hooimand of een extra CooKit. Dat materiaal konden ze dan bestellen bij AMAFH in Bamako
die het dan naar hen zou opsturen.

1

Albino’s kunnen slecht tegen de zon door hun witte huid, maar ook door hun slechte ogen. Voor hun huid
bestaan er speciale olies en voor hun ogen zijn zonnebrillen, eventueel met correctie, nodig, maar deze
producten zijn veelal in deze dorpen niet bekend. De zonnebrillen zijn bovendien voor de gehandicapten
onbetaalbaar. In Nederland is een organisatie die beschermende olies voor albino’s onder andere naar Bamako
stuurt. De projectcoördinatrice, Wietske Jongbloed, heeft de albino-organisatie op deze mogelijkheid gewezen.
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M 40-4 Impulsis/KoZon-project in Mopti (in de wijk Sévaré), november 2011
In Mopti kregen 40 gehandicapte vrouwen CSI-training op 13 en 14 november 2011. De
meesten waren motorisch gehandicapt, enkelen slechtziend. Een aantal kon nog vrij goed
lopen met bijvoorbeeld speciale schoenen, anderen konden erg moeilijk lopen, soms met
een stok. Eén vrouw had een motorfiets met twee achterwielen, en ze was de enige die ook
een kruk had. Verder waren er geen rolstoelen zoals vele gehandicapte vrouwen in Bamako
wel hebben. Die zijn vaak gedoneerd door Franse stichtingen die veel voor gehandicapten
doen. Wat nog de meeste indruk maakte, was dat er van de 40 deelneemsters meer dan 10
vrouwen waren die zich alleen maar kruipend konden voortbewegen. Enkele gehandicapte
mannen die er waren omdat ze in de besturen zitten, hadden wel een rolstoel.
De drie AFIMA-animatrices, vooral Anna Dembelé en Mariam Seydou, legden geweldig goed
het gebruik van de CooKit en de hooimand uit en toonden het op verschillende manieren. De
vrouwen zaten in de schaduw onder een grote boom. Daar werden ook de ingrediënten
gebracht en leerden de vrouwen zelf hoe ze die in de pan moesten zetten. De tweede dag
deden ze dat helemaal zelf en leerden ze ook hoe je in de CooKit een cake kan bakken en
tamarinde en bissapstroop in een fles in de CooKit kan steriliseren. Ook hebben alle
vrouwen, om de beurt, moeten laten zien dat ze het begrepen hadden en het zelf konden
toepassen.

Deze vrouw bereidt voedsel in de pan en brengt die
‘lopend’ op anderhalf been naar de CooKit.
De linker vrouw kruipt met een pan met tien eieren op haar hoofd naar de CooKit, om ze hard te koken. Rechts zit
ze, mooi gekleed, en laat ze zien dat ze begrijpt hoe ze de CooKit moet gebruiken. (Foto’s: Wietske Jongbloed)

De aanwezige mannelijke bestuursleden van FEMAFH (Féderation Malienne des Personnes
Handicapées) waren zeer geïnteresseerd in deze mogelijkheid van houtbesparing. In een
nabespreking met Ina Guisse (bestuurslid van AMAFH,) en Wietske Jongbloed, de
projectcoördinatrice van KoZon, (die de training bijwoonde), hebben zij gevraagd of het
mogelijk is in zeven andere cercles (districten): Bandiagara, Banklass, Djenné, Ouantza,
Koro, Tenenkou en Youwaru, CSI-trainingen te houden. Omdat er veel gehandicapten zijn
die zich moeilijk kunnen bewegen, zouden zij die trainingen graag in de dorpen laten
plaatsvinden. Ina en Wietske hebben beloofd er een voorstel voor te schrijven.
M41 in Bamako en Timboektoe, Mali.
In dit project bevorderden we het zonnekoken in Mali met ADRIM, een NGO van enkele
handelaren in Bamako, die hart hebben voor een duurzame en 'groene' ontwikkeling. In 2010
hebben zij in Bamako en omstreken zonnekoken op verschillende manieren gepromoot
(vanwege milieu-, kosten- en tijdsbesparing). Ze kregen daarmee veel belangstelling, maar
de meeste mensen vinden de zonnekooksets toch te duur (in totaal ca. 50 €, zonder
subsidie). ADRIM zoekt nu naar manieren om in ieder geval de hooimand veel goedkoper te
maken; de Cookits worden nog steeds van AFIMA afgenomen. ADRIM heeft ook een
mogelijkheid geopend om de set in zes maanden terug te betalen. KoZon heeft hen dit jaar
daarvoor een bijdrage gegeven als buffer tussen aanschafkosten en terugbetaling. Uit de
eerste reacties lijkt deze opzet te gaan werken.
12

Er is in dit jaar een aantal malen overleg geweest om een project op te zetten in Timboektoe,
met hulp van vrouwen die al eerder een zonnekooktraining ontvingen. Jammer genoeg is het
pas in december, tijdens een bezoek
van Frits Penning de Vries aan
ADRIM, gelukt om een plan te
formuleren (project M49) voor het
Noorden van Mali. In dat gebied
heerst grote nood. Daarom waren we
van beide kanten enthousiast over
het plan. Snel daarna maakten we
geld over om nog voor de regentijd
resultaten te hebben.

ADRIM voorzitter Mr. Koita toont een hooimand die op een kleuterschool wordt gebruikt om het eten warm te
houden, naast de onderwijzeres en een bewaker van het gebouw (Foto: Frits Penning de Vries).

N.B. Helaas speelt de staatsgreep van maart 2012 dwars door het werk van ADRIM heen,
en de overname van het gebied rondom Timboektoe door rebellen verstoort het nog meer.
We wachten in ieder geval tot juli hoe zaken zich ontwikkelen en overleggen daarna, zo
nodig, of er alternatieve locaties zijn waar ADRIM zonnekoken kan promoten.
M 42 CSI training, maart 2011 in Diéma (Mali)
Amarja Niehof en Nynke Doorenbos deden in 2009 mee aan de Rally Budapest-Bamako.
In het noordoosten van Mali ligt Diéma waar alle Rallyrijders de laatste nacht stopten. Daar
woont en werkt Pam Young aan een Village Venture project met Bedouïnen.
Bij aankomst in Bamako kregen Amarja en Nynke geld van de rallycommissie dat ze aan een
project mochten geven en ze kozen een CSI project in Diéma bij Pam, uitgevoerd door
AFIMA. Ook gaven ze hun rallyauto, een kleine Suzuki, aan AFIMA die er geweldig blij mee
was. Het project in Diéma is op 24 en 25 maart 2011 uitgevoerd door twee AFIMA leden die
voor alle 18 deelneemsters een CooKit meenamen en twee hooimanden

De Suzuki: AFIMA liet hem
rood, groen en geel verven
met blauwe letters.
CSI-training in de laatste schaduw.
Bestuursleden uit het dorp komen kijken.
(Foto’s: Pam Young. Foto Suzuki: Wietske Jongbloed)

Bedouïnen zijn semi-nomaden, dat wil zeggen dat ze rondtrekken met hun kudden maar ze
werken op sommige plekken ook aan landbouw. Daardoor moesten de 18 vrouwen van
verschillende verre plaatsen komen en waren ze de twee dagen niet allemaal op tijd bij het
begin van de training. Toch is het geheel goed verlopen en ook kan Pam Young het bij de
vrouwen, zo nodig, zelf uitleggen en hun gebruik van de CooKit verbeteren.
De CSI-training heeft de vrouwen getoond dat men met de CooKit in de zon de meeste
maaltijden kan maken, net zoals op een vuur. Alleen bakken in olie gaat niet. Maar wel kan
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men de hooimand gebruiken om bijvoorbeeld halfgare rijst te garen of om de maaltijden
warm te houden of met een stuk ijs in de rivier gevangen vissen enkele dagen te bewaren.
M44 VM-CSI (Vente du Matériel-Cuiseur Solaire Intégré)
In november en december 2010 kregen 30 motorisch gehandicapte vrouwen in Bamako
trainingen in het gebruik van de CooKit en de hooimand (Zie M 40). Aan hen werd gevraagd
of ze wilden proberen het materiaal te verkopen aan buurtgenoten en vriendinnen. Ze
konden daarvoor sparen en dan zou een ‘courrier’ op zijn motorfiets het spaargeld kunnen
ophalen en de CooKits brengen. Ina zou in haar auto de hooimanden kunnen brengen. Alle
vrouwen reageerden hier positief op. Ze zouden geld verzamelen en dan het materiaal
kopen. KoZon stelde geld beschikbaar voor de kosten van de courrier, de huur van de
motorfiets en de benzine.
In de maanden januari tot april 2011 lukte het echter niemand CooKits of hooimanden te
verkopen. Toen is in overleg met KoZon besloten de werkwijze te veranderen. De vrouwen
hoefden niet vooraf te sparen, maar konden het materiaal kopen en met het uitgespaarde
geld door het verminderde houtverbruik, de CooKit en/of hooimand afbetalen (een
eenvoudige vorm van microfinanciering). KoZon stelde geld beschikbaar voor een Fonds de
Roulement voor 14 hooimanden en 10 CooKits en verlengde de kosten voor de courrier tot
eind 2011.
Ina en de courrier bezochten een aantal van de gehandicapte vrouwen om ze deze nieuwe
manier van verkoop uit te leggen. De proef liep tot eind 2011.

Foto links: Ina en Aminata Siby. Midden: Anne Marie Dembelé en Ina. Rechts: Ina in haar rolstoel geduwd door
haar chauffeur en links de courrier. (Foto’s: Wietske Jongbloed)

Uiteindelijk hebben maar drie gehandicapte vrouwen het materiaal in grotere hoeveelheden
verkocht. Ina Conaté-Guisse verkocht zelf 8 CooKits en 5 hooimanden, Aminata Siby 5
hooimanden en Anne Marie Dembelé 10 hooimanden. Eén vrouw verkocht twee CooKits,
een ander één CooKit. Zij gaven allemaal aan geen kans te zien meer CooKits en
hooimanden te verkopen. Gehandicapten in Mali zijn over het algemeen erg arm.
Als geheel is het dus helaas niet goed uitgevoerd en is het proefproject na de twaalf
maanden afgesloten. Met de kennis en de ervaring die KoZon hiermee heeft opgedaan,
gaan we samen met instellingen in Mali nieuwe en betere financieringssystemen opzetten in
andere KoZonprojecten.
M45, drie CSI-trainingen aan Bella vrouwen
Yvonne Gerner heeft samen met een aantal vrienden in Nederland de ’Stichting Rondom
Baba’ opgericht. Zelf woont ze een groot deel van het jaar in ‘Here Bugu’ (het ‘Rondom
Baba’ terrein) nabij Mopti (Mali). Het gaat er vooral om de armste mensen in en om Mopti
een kans te geven om een menswaardig bestaan op te bouwen. Bij de opzet van de
projecten gaan economische en culturele ontwikkeling hand in hand (www.rondombaba.nl).
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De meest arme mensen in de buurt van Here Bugu, zijn de Bella’s, ex-slaven van de
Touaregs, ongeveer 2000 gezinnen. Door een connectie met de Stichting KoZon en
gefinancierd door Kyoto Twist (Canada) kregen 20 Bella vrouwen in april 2010 in Here Bugu
een geïntegreerde zonnekooktraining, met materiaal (20 CooKits en 20 hooimanden). De
training werd gegeven door twee trainsters van AFIMA. Voor het gebruik van de CooKit is
men altijd afhankelijk van de zon, maar daarmee kan men dan wel 100% brandhout of
houtskool besparen. De vrouwen waarderen de hooimand enorm, want zij kunnen die voor
het nawarmen en nagaren steeds gebruiken. Bovendien kregen zij een verbeterd
houtfornuis. De houtfornuisjes worden in Mopti geproduceerd. De Bella’s eten meestal maar
één maaltijd per dag. In de CooKit garen ze vaak gierstkorrels in een beetje water zodat de
vrouwen en de kinderen om hun honger te stillen daar zo nu en dan een handjevol van
kunnen kauwen.
Het bleek dat de 20 Bella-vrouwen van die eerste training in 2010, het CSI- materiaal heel
veel gebruikten en door het grote enthousiasme, ook van Yvonne Gerner, besloot KoZon in
het voorjaar 2011 drie CSI-trainingen te organiseren, aan drie keer 20 Bella-vrouwen.
Het bijzondere daarvan is dat in de eerste van deze drie trainingen in 2011, vijf van de meest
bekwame Bella’s van de training het jaar ervoor, ook meededen om te leren zelf trainsters te
zijn.
Twee weken daarna vond de tweede training plaats. Deze training liep geweldig goed,
evenals de derde training die de vijf Bella trainsters gaven. Nu hebben dus de vrouwen van
80 Bella gezinnen geïntegreerd zonnekoken geleerd en gebruiken ze het materiaal.
Wietske Jongbloed, de projectcoördinatrice van KoZon, bezocht in november 2011
onverwacht het dorp Dialangou waar de Bella vrouwen wonen en zag op vele plaatsen een
CooKit in de zon staan.

De Bella vrouwen vonden de hooimand geweldig. Daarom liet de coördinatrice hen zien, hoe
men ook goedkopere hooimanden kan maken door bijvoorbeeld twee rijstzakken in elkaar te
doen en de ruimte tussen de zakken te vullen met kaf van gierst. Zie de twee linkse foto’s.
Op de rechtse foto ziet men hoe een Bella vrouw haar hooimand met een lapje, naald en
draad hersteld heeft op de plaats waar ze altijd stuk gaan. Wietske Jongbloed had dat nog
niet eerder gezien bij andere vrouwen in Mali.

(Foto’s: Wietske Jongbloed)
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M 46 CSI-training in de wijk Hippodrome in Bamako
Een groepje vrouwen, wonende in de wijk Hippodrome in Bamako, kwam op bezoek bij
Salimata Gakou, de voorzitster van AFIMA die daar ook woont en ze vroegen haar of er een
CooKit training mogelijk zou zijn. Toen ze hoorden dat dat misschien mogelijk zou zijn,
stuurden ze de volgende dag meteen een lijst met namen van 30 vrouwen die daar wonen.
KoZon heeft het gevraagde budget goedgekeurd en de training vond plaats op 4 en 5 juni
2011.
De uitvoering was op de straathoek bij Salimata’s huis in de Hippodrome. Er was veel zon.
In het budget stond één CooKit per deelneemster plus dat ieder 5000 Fcfa, de helft, voor een
hooimand zou betalen. Op een foto is te zien dat ze aan het eind van de tweede dag zelfs
twee CooKits kregen en allen een hooimand. Er kwam een positief eindverslag waarin stond
dat de vrouwen begrepen hoe ze hout en houtskool konden besparen als ze de CooKit en de
hooimand gebruikten, hoe in de CooKit ingrediënten zonder of met een klein beetje water
gaar worden, hoe ze tijd hebben om andere dingen doen, wanneer het voedsel in de CooKit
in de zon staat. Het probleem in Mali is dat men vaak voor vele mensen tegelijk kookt en de
CooKit pannen daar te klein voor zijn. Maar met de hooimand voor de grote pannen, kunnen
ze bijvoorbeeld in de CooKit bijgerechten garen. Ook kan men in de CooKit bijvoorbeeld voor
kinderen pap koken of voor zieken zoutloos eten bereiden.

Foto links: De CooKits staan met gevulde pannen drie tot vier uur in de zon. Foto midden: Mariam Seydou geeft
met een luidspreker informatie over hoe de CooKit en de hooimand te gebruiken. Foto rechts: De vrouwen kregen
ieder twee CooKits (één extra van AFIMA) en een hooimand (Foto’s: Saly Gakou, AFIMA)
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N17 Ecobitaco (Economie par l’utilisation des Bitatorés et CooKits)
In 2006 en 2007 heeft De KoZon-coördinatrice Wietske Jongbloed met Ecobitaco-leden in
Tahoua (Niger) gewerkt en zij heeft daar de hooizakken (bitatorés) geïntroduceerd. Zij heeft
hen geleerd hoe ze die zelf konden maken om als hooimand te gebruiken. Ook leerde zij hen
het gebruik van de CooKit, die in die tijd in de hoofdstad Niamey werden gemaakt. Maar de
persoon die dat deed is overleden. Vandaar dat Ecobitaco vroeg of KoZon hen ook wilde
leren CooKits te maken. KoZon stelde toen voor dat ze het van AFIMA in Bamako zouden
leren en stelde een budget beschikbaar.
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Met een busretour van drie dagen en één werkweek in Bamako is dat gebeurd van 8 tot 18
juli 2011. Drie leden van Ecobitaco, een man en twee vrouwen, leerden op deze manier hoe
ze CooKits konden maken. De training
werd op de veranda van het huis van
Mafouné (zie foto) gegeven. Ali logeerde bij
een neef van Mafouné en de twee vrouwen
bij haar zelf.

Van links naar rechts : Mme Hadia Fati Sahabi, Mme
Rokia Diarra (AFIMA), Ali Boubacar, Mme Coulibaly
Fatoumata Santara Mafouné (AFIMA) en Ramatou
Hassane. (Foto: AFIMA)

Ze leerden niet alleen uitstekend CooKits te maken, maar ook een aantal voor hen nieuwe
gerechten zoals die in Bamako in de CooKit worden bereid.
Het werd een groot succes, mede dankzij de uitstekende opzet en verzorging van Mafouné.
In zijn verslag bedankt Ali Boubacar de Stichting KoZon dat Ecobitaco nu ook zelf CooKits
kan maken, zodat vrouwen in Niger nu ook gebruik kunnen maken van zonnekoken en
minder hout hoeven te zoeken of te kopen, waardoor het milieu beschermd wordt.
N 18 Project Niamey
In 2010 heeft Carja Butijn, projectcoördinatrice van KoZon, ter voorbereiding van een project
in de hoofdstad van Niger, al contacten gelegd met enkele NGO’s, waaruit bleek dat er
duidelijke interesse is in het introduceren van het geïntegreerde koken door huishoudens in
de hoofdstad. Maar het bleek niet eenvoudig alleen via e-mail goede afspraken te maken.
Reizen naar Niger werd afgeraden gezien de onveilige situatie.
In 2011 heeft Carja de contacten voortgezet en in oktober 2011 reisde zij naar Niamey en
tijdens haar verblijf van enkele dagen ontdekte ze dat er zeer zeker belangstelling bestaat bij
een groep vrouwen in de volkswijk Taladje. Het gaat veelal om alleenstaande vrouwen of
huishoudens die amper rond kunnen komen. Ze zijn eerder met succes betrokken geweest
bij een kort project van de Rotary met kleine kredieten. Ook blijkt er een capabele
projectleidster beschikbar te zijn en een NGO die de back-up wil geven. Ecobitaco (Zie
project N17 en 21) kan voor de benodigde materialen zorgen.
Het heeft vervolgens de nodige tijd gekost om alle details te achterhalen en het projectplan,
inclusief de begroting, op te zetten. Het project zal in 2012 van start gaan.
N21 Startkapitaal Productie CooKits Ecobitaco
Om de in Mali vergaarde kennis in praktijk te brengen heeft KoZon aan Ecobitaco een klein
startkapitaal beschikbaar gesteld en een rol aluminiumfolie, waarmee de eerste 100 CooKits
gemaakt kunnen worden.
Bij haar reis ter voorbereiding van het project in Niamey, in oktober 2011, heeft
projectcoördinatrice Carja Butijn, ook Ali Boubacar bezocht en hem 25 kilo aluminiumfolie
gebracht. De productie is in 2011 van start gegaan en de eerste CooKits zijn al snel
verkocht.
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2.4

Tsjaad

TchadSolaire
Na de drie kampen, Iridimi, Touloum en Ouré Cassoni, is er nu ook een vierde kamp: Am
Nabak. Het bijzondere van dit kamp is dat het direct aan het dorp Am Nabak grenst, waar het
gebrek aan brandhout uiteraard hetzelfde is. Om jaloezie te vermijden worden vluchtelingen
en dorpelingen beiden getraind in de CSI (Cuisson Solaire Intégrée). En dat gaat heel goed.
Eigenlijk komen conflicten en agressie, zoals eerder bestond en ook rondom de andere
kampen, vrijwel niet meer voor.
Het bestendigt de samenwerking tussen de lokale autoriteiten, de vluchtelingen en het team
van TchadSolaire, een samenwerking die heel prettig en welwillend is. Deze samenwerking
leidde er toe dat er nu een paar plekken zijn waar de vluchtelingen millet (gierst) mogen
verbouwen, wat op andere plaatsen waar landbouwgrond ook heel schaars is, gewoonlijk
niet mogelijk is.
De grootste donaties voor de kampen Iridimi en Touloum kwamen sinds 2006 van Jewish
World Watch maar deze organisatie steunt ook veel andere projecten, zoals de hulp aan
verkrachte vrouwen in Oost-Congo. Hun bijdrage aan TchadSolaire wordt daarom minder.
Ondertussen probeert het project via de certificatie door Gold Standard ‘carbon credits’ te
verkrijgen. Met de verkoop van deze ‘credits’ zou het project dan een deel van de kosten
kunnen betalen.
Stichting Vluchteling (SV) heeft vele jaren
grote financiële steun voor zonnekoken in
Ouré Cassoni gegeven en in het volgend jaar
zal het routinewerk worden overgedragen aan
de vluchtelingen zelf. In 2012 geeft SV dan
hulp voor de introductie van zonnekoken in
het kamp van Milé.

CSI training bij Am Nabak (foto Huub Aerts/Allard Maas,
Rockwool)
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3

Advies en steun voor projecten door derden

KoZon heeft ook in 2011 voorlichting, advies en steun gegeven aan particulieren en
organisaties die betrokken zijn bij projecten voor geïntegreerd zonnekoken in
ontwikkelingslanden. Dit begint met voorlichting over koken met zonne-energie, gevolgd door
advies bij de opzet van een project en de uitvoering daarvan. Meestal kopen de
initiatiefnemers het benodigde materiaal zoals CooKits, hittebestendige plastic zakken en
aluminiumfolie bij KoZon. De onderstaande tabel geeft een overzicht van materiaal geleverd
aan organisaties en particulieren die actief zijn in ontwikkelingslanden

Organisatie
Solar Cooking Netherlands
Rondom Baba
Zimbabwe Platform

Land
Ethiopië
Uganda
Mali
Zimbabwe

TchadSolaire

Tsjaad

FAO
Particuliere activiteiten

Italië/Rome
Burkina Faso
België
FAO
Malawi
Ethiopië

Geleverd materiaal
60 Cookits
3 Cookits
25 kg aluminium folie
500 plastic zakken
1 Cookit
5046 kg aluminium folie
6000 kg aluminium folie
3 Cookits
11 Cookits

Naast de organisaties en particulieren die actief zijn in ontwikkelingslanden, levert KoZon
ook materiaal aan particulieren en organisaties in Nederland voor lokale activiteiten. De
onderstaande tabel geeft daarvan een samenvatting.
Nederland
Organisatie
Internationale Vrouwendag
Particuliere activiteiten
Kozondag met Menzis

Plaats
Wageningen
Diverse
Wageningen

Geleverd materiaal
2 Cookits
13 Cookits
8 Cookits
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4

Samenwerking

Een goed netwerk is een voorwaarde voor de realisatie van onze doelen. KoZon zoekt dan
ook gericht naar inhoudelijke en organisatorische samenwerking met NGO’s en andere
organisaties. In haar projectlanden zoekt KoZon partners voor de uitvoering van projecten en
kennisoverdracht. In Nederland en daarbuiten streeft KoZon naar samenwerking met
organisaties die vergelijkbare doelen nastreven en een inhoudelijke of organisatorische
versterking vormen. In 2011 heeft KoZon goed kunnen samenwerken met organisaties in
binnen- en buitenland.
Samenwerking in de projectlanden
Voor de realisatie van haar hoofddoel heeft KoZon goede partners nodig in de projectlanden
Burkina Faso, Mali, Niger en Tsjaad.
In Burkina Faso werkt KoZon samen met:
 SUPO (Stichting Urbane Projecten Ontwikkelingslanden);
 DLM (Association Duddal Leydi Men);
 AEDS (Association Ecologiste pour le Développement Social).
In Mali werkte KoZon weer succesvol samen met:
 AFIMA (Association des Femmes Ingénieurs du Mali);
 PVM (Projet Village Millenois);
 AMAFH (Association Malienne des Femmes Handicapées);
 DRE (Direction Régionale de l’Énergie de Ségou);
 ADRIM (Association pour le Développement Régional Intégrée au Mali), een officieel
geregistreerde (1999) Malinese NGO met als oogmerk het stimuleren van rurale
ontwikkeling in het bijzonder met het oog op het milieu en de positie van vrouwen.
In Niger werken we samen met:
 Ecobitaco (Economie par l’utilisation des Bitatorés et CooKits);
 AFDEC (l’Association des Femmes pour le Développement Economique et la
Croissance).
In Tsjaad is TchadSolaire al jaren onze betrouwbare partner www.tchadsolaire.com
Details over de bovengenoemde organisaties vindt U op www.kozon.org .
Samenwerking in Nederland en België
 Stichting Solar Cooking Nederland (SCN) www.solarcooking.nl
 Stichting Urbane Projecten Ontwikkelingslanden (SUPO) www.supo.nl
 Sol Suffit (België) www.solarcooking.be kon worden gecontinueerd.
Meer informatie over deze organisaties is ook te vinden op www.kozon.org
Internationale samenwerking
Internationale samenwerking speelt vooral een rol bij de planning, financiering en uitvoering
van projecten voor vluchtelingen uit Darfur in kampen in Tsjaad. Solar Cookers International
(SCI) en Jewish World Watch (JWW) spelen hierbij een grote rol. Gedetailleerde informatie
over SCI en JWW staat op www.kozon.org .
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5

Bestuur, comité van aanbeveling, adviseurs en ambassadeurs

In 2011 had het bestuur de volgende samenstelling:
L.A.M. Gijssen-Boerebach (Luc)
Ir. T.H.I.A.S. Tan (Andi)
Drs. B. Rockwell (Betti)
Dr. Ir. I. Bos (Ies)
Ir. W.A. Jongbloed (Wietske)
Dr. F.W.T. Penning de Vries (Frits)
Ir. Carja Butijn (Carja)
A. Legger (Aagje)

Voorzitter
Secretaris
2e secretaris (vanaf maart 2011)
Penningmeester
Projectcoördinatie
Projectcoördinatie
Projectcoördinatie
Materiaalcoördinator

KoZon is er trots op dat haar doelstellingen worden onderschreven door een comité van
aanbeveling bestaande uit2:
Drs. J. Bos

oud-ambassadeur Soedan en Ethiopië

Prof. Dr. Ir. L. O. Fresco

Universiteitshoogleraar Universiteit van Amsterdam

Jan Pronk
Prof. Dr. Ir. R. Rabbinge
Dr. Jan C. Terlouw

Universiteitshoogleraar Wageningen Universiteit en
Research Centrum, CGIAR Science Council
oud-politicus

Het bestuur werd ondersteund door de volgende adviseurs:
Dr. Ir. D. Rijks
Drs. R.F. van de Weg

Algemeen adviseur en projectleider van de projecten
voor vluchtelingen uit Darfoer in Tsjaad
oud-voorzitter KoZon

Ir. B.J.A. van der Pouw

oud-secretaris KoZon

Ir. R.W. Leegte

Algemeen adviseur

Twee eigen ambassadeurs gaven op hun buitenlandse reizen bekendheid aan het werk van
KoZon:
Godert van Lynden
Sander van Opstal

2

Op persoonlijke titel (medewerker ISRIC – World Soil
Information, Wageningen)
Op persoonlijke titel (medewerker Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag)

De leden van het comité van aanbeveling staan vermeld zoals met hen afgesproken .
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6 Financieel overzicht
Inleiding
KoZon onderscheidt reguliere projecten en projecten voor vluchtelingen. De reguliere
projecten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van KoZon. De projecten voor
vluchtelingen betreffen vluchtelingen woonachtig in Tsjaad, maar afkomstig uit Darfur,
Soedan. Deze projecten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Tsjadische,
niet-gouvernementele organisatie TchadSolaire.
De financiën voor de reguliere projecten verliepen via ABNAMRO bankrekening nummers
40.48.11.671 (bestuurrekening) en 40.56.41.834 (bestuurspaarrekening); de financiën voor
de projecten voor vluchtelingen verliepen via ABNAMRO bankrekening-nummer
44.67.62.636. De boekhouding met betrekking tot mutaties op deze rekening wordt verzorgd
door mw. W.A. Jongbloed, bestuurslid van KoZon. Ten aanzien van de financiën voor de
projecten voor vluchtelingen speelt KoZon vooral een rol als doorgeefluik van inkomsten, met
name uit Amerika, naar TchadSolaire. Maar er zijn ook, relatief beperkte bestedingen ten
behoeve van TchadSolaire in Nederland, o.a. voor transport van aluminiumfolie naar Tsjaad.
KoZon’s penningmeester houdt daarom slechts toezicht op correctheid van de boekhouding,
maar TchadSolaire legt ten aanzien van het doel van de bestedingen direct verantwoording
af aan haar grootste sponsor, de Amerikaanse organisatie Jewish World Watch (JWW).
De reguliere projecten en de projecten voor vluchtelingen verschillen sterk ten aanzien van
de (financiële) omvang. Zo bedroegen in 2011 de inkomsten op de twee bankrekeningen
voor de reguliere projecten € 38.618,88; de inkomsten op de rekening voor projecten voor
vluchtelingen bedroegen € 187.174,55. De laatste inkomsten waren voor 94,5% afkomstig
van de Amerikaanse organisatie Jewish World Watch (JWW)3. In dit overzicht wordt slechts
summier ingegaan op de financiën van de projecten voor vluchtelingen.
Financiële gegevens over de reguliere projecten
De reguliere projecten worden bekostigd vanuit bankrekeningen die gevoed worden door
donaties van particulieren en organisaties (bedrijven, verenigingen en stichtingen).
1.
Bestuurrekening 40.48.11.671
Totaal van de inkomsten:
€ 25.506,25
Totaal van de uitgaven:
€ 42.433,31 _
Financieel resultaat:
€ -16.927,06
Banksaldo op 31-12-2011:
Banksaldo op 31-12-2010:
Afname:

€
996,52
€ 17.923,58 _
€ -16.927,06

2.
Bestuurspaarrekening
Totaal van de inkomsten:
€ 13.112,63
Totaal van de uitgaven:
€ 8.500,00 _
Financieel resultaat:
€ 4.612,63

3

) Stichting Vluchteling (Den Haag) geeft ook geld, maar dat wordt direct naar TchadSolaire gestuurd. JWW wil
aan KoZon geld blijven sturen. Op die manier kunnen Nederlands materiaal (aluminiumfolie, plastic zakken) en de
dure verzending/verscheping ervan naar Tsjaad direct vanuit Nederland worden betaald.
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Banksaldo op 31-12-2011
Banksaldo op 31-12-2010:
Toename:

€ 41.500,00
€ 36.887,37 _
€ 4.612,63

Sommatie over de twee bankrekeningen resulteert in onderstaande totalen:
Totaal van de inkomsten:
€ 38.618,88
Totaal van de uitgaven:
€ 50.933,31 _
Financieel resultaat:
€ -12.314,43
Banksaldo op 31-12-2011:
Banksaldo op 31-12-2010:
Afname:

€ 42.496,52
€ 54.810,95 _
€ 12.314,41

Het totale banksaldo op de twee bankrekeningen nam in 2011 met € 12.314,41 af. Op de
begroting voor 2011 werd een afname van het vermogen ter grootte van € 12.078,00
voorzien. KoZon is er in 2011 dus nog wat beter dan in 2010 in geslaagd de in 2009 en
eerder bestaande situatie van onderbesteding te beëindigen. Uiteraard heeft KoZon de aan
haar toevertrouwde middelen besteed aan projecten gericht op KoZon’s doelstelling. In dit
algemene jaarverslag over 2011 rapporteren we daarover.
De inkomsten op de bestuurrekening vermeldden voor donaties van organisaties € 7.755,00.
Het jaartotaal voor deze soort inkomsten fluctueert van jaar tot jaar enorm. Zo werd in 2010
maar liefst € 45.788,28 van organisaties ontvangen. Deze inkomsten worden besteed aan
meerjarige projecten waarvan de uitvoeringsinspanning over de jaren volgens planning
varieert. Ook de inkomsten uit donaties van particulieren kunnen sterk fluctueren. Deze
bedroegen in 2011 € 8.232,00 en in 2010 € 17.398,10. In dat laatste jaar vloeiden prachtige
donaties voort uit feestelijke familiegebeurtenissen.
Belegstukken ten aanzien van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot bovenstaande
bankrekeningen zijn beschikbaar in het financieel dossier 2011. Projectinkomsten en uitgaven worden geadministreerd in afzonderlijke projectadministraties.
Jaarlijks verstrekt KoZon gegevens over haar inkomsten en uitgaven aan het welbekende
CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving). Relevante bedragen voor 2011 zijn:
Inkomsten bestuurrekening, ten dele afkomstig van de spaarrekening:
€ 25.506,25
Uitgaven bestuurrekening, minus het bedrag overgemaakt naar de spaarrekening:€ 29.802,55
waarvan: uitgaven voor de doelstelling:
€ 26.248,70
uitvoeringskosten:
€ 590,67
Kosten van de uitvoering, als % van de uitgaven voor de doelstelling:
2,2
Gerekend over de reguliere projecten bedroeg de overhead in 2011 slechts 2,2 % van de
uitgaven bestemd voor de doelstelling. Inderdaad: vrijwel alle werkzaamheden voor KoZon
werden door vrijwilligers (bestuur, supportgroep en adviseurs) verricht, veelal zelfs zonder
vergoeding van reiskosten. Hierdoor komt circa 98% van de uitgaven ten goede aan de
doelstelling.
Financiële gegevens over projecten voor vluchtelingen
De inkomsten en uitgaven met betrekking tot projecten voor vluchtelingen verlopen via een
afzonderlijke bankrekening. Ten aanzien van deze bankrekening geldt het onderstaande.
Totaal van de inkomsten:
Totaal van de uitgaven:
Financieel resultaat:

€ 187.174,55
€ 255.840,36 _
€ -68.665,81
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Banksaldo op 31-12-2010:
Banksaldo op 31-12-2011:
Afname:

€ 108.906,55
€ 40.240,74 _
€ 68.665,81

Op deze rekening zijn de individuele bedragen voor inkomsten en uitgaven dikwijls in de
orde van grootte van tienduizenden euro’s per mutatie. Het is dus toeval dat de inkomsten in
2011 nagenoeg identiek waren aan de inkomsten in 2010.
Op 15 mei 2012 heeft de kascontrolecommissie de boeken gecontroleerd. Op basis van de
verstrekte informatie heeft de commissie voorgesteld de penningmeester over het jaar 2011
eervol ontslag te verlenen.

24

7

Sponsors

Ook in 2011 kon KoZon weer rekenen op de steun van een groeiend aantal donateurs en
sponsors. Wij willen graag alle donateurs en sponsors bedanken voor hun onmisbare steun.
De volgende financiële sponsors kunnen we met naam vermelden:
Land

Project

Mali

Introductie zonnekoken in omgeving Sëgou

Zusters Fransiscanessen van Heythuysen

Mali

Training van gehandicapte vrouwen

Impulsis

Mali

Training zonnekoken wijk Hippodrome,
Bamako
TchadSolaire

Menzis Zorgverzekering

Tsjaad

Sponsor

Jewish World Watch (zie opmerking bij
het financieel overzicht

Behalve directe financiële steun voor de bovenstaande projecten ontving KoZon ook
bijdragen in natura of indirecte financiële steun:
Schenkingen van aluminiumfolie
De schenkingen van aluminiumfolie vormen een essentiële bijdrage aan de introductie en
verspreiding van het geïntegreerde zonnekoken in de vluchtelingenkampen en in de
projectlanden. Zonder deze folie geen CooKits. Daarom verdienen twee sponsors hier een
bijzondere vermelding:
maart 2011:
augustus 2011
september 2011

5046 kg folie van Rockwool B.V., Roermond
352 kg van Isover Saint- Gobain
6440 kg folie van Rockwool B.V., Roermond

Overige sponsors
Bongers Verhuizingen B.V.: gratis opslag CooKits, plastic zakken, aluminium folie.
Drukkerij Van Eck en Oosterink, Dodewaard: 50% reductie op de kosten van drukwerk.
Notariskantoor Smit en Moormann, Wageningen: gratis opmaken van schenkingsakte.
Permar Energiek B.V., Ede: vervaardiging van CooKits voor een lage prijs.
Hotel De Nieuwe Wereld, Wageningen: Facilitering KoZondag.
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8

Fondsenwerving, Voorlichting en PR

Ook in 2011 heeft KoZon binnen Nederland het geïntegreerd zonnekoken onder de aandacht
van het Nederlandse publiek gebracht. Leden van het bestuur hebben dit jaar weer
voorlichting en presentaties gegeven en waren we met een stand aanwezig bij enkele
publieksevenementen.
De jaarlijkse KoZondag in Hotel De Nieuwe Wereld samen met Menzis Zorgverzekering was
een succes, ondanks het slechte weer.
Bij onze sponsor van Rockwool BV verzorgden we een presentatie en plaatsten we een
stand om zoveel mogelijk medewerkers kennis te laten maken met KoZon. Ook bij Menzis
plaatsten we enkele weken een informatiestand.
In juni 2011 presenteerden we onze nieuwe folder. De website werd regelmatig bijgewerkt en
uitgebreid met enkele filmpjes, onder andere met een compilatie van de film Taha
Chamchiha, Solar Cooking in de Sahel, over de vluchtelingenkampen in Tsjaad.
Zoals ieder jaar verschenen er ook in 2011 twee nieuwsbrieven, in juni en december.

Foto linksboven: Informatiestand bij Rockwool B.V. (Foto: Huub
Aerts/Allard Maas, Rockwool)
Rechtsboven: Wietske Jongbloed, stand TchadSolaire, Internationale
Vrouwendag, Wageningen
Linksonder: Carja Butijn geeft uitleg over zonnekoken, Internationale
Vrouwendag, Wageningen
Rechtsonder: Stand Menzis Zorgverzekering Wageningen
(Foto’s: Luc Gijssen)
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