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De Stichting KoZon in 2013
Voor KoZon was 2013 een bijzonder jaar. Samen met een groot aantal donateurs,
vrijwilligers en partnerorganisaties mochten wij ons 15-jarig jubileum vieren.
Het was goed om veel van onze donateurs en sponsors te ontmoeten en in een
persoonlijk contact te kunnen laten zien wat KoZon doet en wat we hebben
bereikt in die vijftien jaar. Het doel van de Stichting KoZon is altijd geweest
projecten op te zetten, die leiden tot besparing van brandhout in semi-aride
gebieden in West Afrika. Dit ter bescherming van het milieu en de verbetering
van de leefsituatie van vrouwen en kwetsbare groepen. En dankzij de trouwe
steun van zoveel donateurs, bedrijven, instellingen en vrijwilligers is het gelukt
om tientallen groepen vrouwen in Mali, Burkina Faso, Niger en Senegal te trainen
in het geïntegreerd zonnekoken
(Cuisine Solaire Intégrée, CSI),
waardoor zij heel veel hout hebben
bespaard en meer tijd hebben
gekregen voor hun gezin of voor het
verwerven van inkomsten.
Tijdens het symposium gaf Mme Keita Haoua
Niang, projectcoördinatrice van AFIMA, een
lezing over de effecten van de KoZonprojecten
in Mali.

Afscheid van onze oprichtster
Tijdens het symposium namen we officieel afscheid van Wietske Jongbloed. Na
haar pensionering heeft zij het initiatief genomen de vrouwen in Afrika kennis te
laten maken met zonnekoken. Zij richtte daarna met twee anderen de Stichting
KoZon op. Na 15 jaar nam zij op 81-jarige leeftijd afscheid als bestuurslid en
projectcoördinator. Als adviseur blijft zij aan KoZon verbonden. KoZon en heel veel
vrouwen in Afrika, waaronder een groot aantal gehandicapten, hebben bijzonder
veel aan Wietske te danken. Het was dan ook volkomen terecht dat zij werd
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Projecten
In Mali waren er dit jaar zonnekookprojecten in Tiby, Mopti, Timboektoe en een
project voor gehandicapte vrouwen in de wijk Yirimadio in Bamako. Een particulier
initiatief in het dorp Togo, in de omgeving van Ségou, bleek zo succesvol, dat
KoZon van plan is het vervolgproject te gaan begeleiden en ondersteunen.
In Niger zijn geen nieuwe activiteiten ontwikkeld. We hebben daar tot nu toe
geen goede partner kunnen vinden. In Burkina Faso lopen twee projecten in
Ouagadougou, als vervolg op een eerder afgerond project. Er zijn contacten met
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een derde partner, die hopelijk in 2014 tot een goede samenwerking zullen leiden.
In Senegal kan het eerste project van de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal
(SPS) en KoZon binnenkort worden afgerond en geëvalueerd. Op basis daarvan
wordt een vervolgproject opgezet. Voor dat vervolg is door een sponsor al geld
beschikbaar gesteld. In Tsjaad zullen in twee vluchtelingenkampen gebouwtjes
worden afgebouwd en ingericht als werkplaats, gefinancierd uit de donaties
van KoZon. In dit jaarverslag en op onze website kunt u meer lezen over al deze
projecten.
Samenwerking
Naast de contacten met onze Afrikaanse partners, hebben we in het afgelopen
jaar ook de contacten met onze Nederlandse en Belgische zusterclubs verstevigd.
Die samenwerking bestaat overigens al jaren. Beide organisaties zijn namelijk
gestart met adviezen vanuit KoZon.
Solar CooKing Nederland werkt met name in het Engelstalige Oost-Afrika (Ethiopië
en Uganda). Zij hebben, eerder dan KoZon, de slag gemaakt naar het sneller
verzelfstandigen van de projecten in de doellanden. Van hun kennis en ervaring
op dat gebied hebben wij veel geleerd. Ook werken we samen op het gebied van
kwaliteitsontwikkeling van de kookmiddelen en het realiseren van kenniscentra
voor het gebruik van zonne-energie in zowel West- als Oost-Afrika.
Met onze Belgische collega’s van Sol Suffit werken we samen in Senegal. Sol
Suffit is daar al langer actief, voornamelijk met de introductie en het gebruik van
zonneparabolen. Van ons leren zij de hooimand te gebruiken in de projecten.
Daarnaast hebben we goede contacten met TchadSolaire. In zes
vluchtelingenkampen maken nu al meer dan 100.000 vrouwen gebruik van CSI.
Financiën
Zoals blijkt uit het financieel overzicht daalden de inkomsten dit jaar met 19.000
Euro. Het zijn vooral de inkomsten van organisaties die per jaar aanzienlijk
fluctueren. De donaties van particulieren schommelen iets minder, maar in 2013
hebben we ook minder donaties ontvangen dan in 2012. Vrijwel alle aan KoZon
toevertrouwde middelen hebben we besteed aan projecten die gericht zijn op
de doelstellingen van KoZon. Slechts 5,1 % is besteed aan kosten van uitvoering.
(In 2012 was het 4,9% .) Door de vrijwillige inzet van bestuur, adviseurs en
supportgroep kunnen wij de uitvoeringskosten altijd erg laag houden.
Dat percentage geldt voor de werkelijke uitvoeringskosten. Wanneer we de
eenmalige kosten van het jubileumsymposium en de reis- en verblijfskosten
van twee bestuursleden van AFIMA uit Mali meerekenen, is dat 9,7 procent. Zij
kwamen naar Nederland voor het symposium en voor een werkbespreking over
de projecten in Mali. Omdat reizen naar Mali voor onze projectcoördinator niet
mogelijk was i.v.m. de politieke situatie daar, bleek dit een uitstekende oplossing.
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Vooruitblik op 2014
Lokale partners
Om het mogelijk te maken de gesubsidieerde projecten na enkele jaren zelfstandig
te laten functioneren, is het nodig dat de lokale partners op bedrijfsmatige wijze
leren werken. Training in businessplannen, inclusief budgetteren, marketing en
promotie, is daarvoor noodzakelijk. Voor zover de kennis daarover niet in de
omgeving van de projecten aanwezig is, zal KoZon deze trainingen verzorgen.
Coördinatie op afstand door KoZon
Hoewel veel contacten kunnen verlopen via e-mail en skype, blijkt toch
steeds weer dat het persoonlijk contact ter plaatse absoluut noodzakelijk
is. Zeker bij het opstellen van de projectvoorstellen en de evaluaties, maar
ook bij de kennisoverdracht, is de persoonlijke aanwezigheid van de KoZonprojectcoördinator essentieel. Wij zullen in de projectvoorstellen dan ook meer
reizen naar de doellanden opnemen en/of de duur van de reizen verlengen. Waar
nodig zullen we daarvoor eventueel Nederlandse medewerkers rekruteren die op
ad hoc basis bepaalde kennis kunnen overdragen of onderzoek doen.
Effectiviteit en efficiëntie
Om objectief vast te stellen in hoeverre we ons doel bereiken en of onze financiën
efficiënt en effectief worden gebruikt gaan we door met het analyseren van
ervaringen en documenten. Dat leidt tot een overzicht van geleerde lessen,
vuistgetallen, het functioneren van de kookmiddelen in het veld, tijds- en
houtbesparing.
Verbetering van materialen
De kwaliteit van de kookmiddelen blijft een punt van aandacht. De kartonnen
CooKit is kwetsbaar. Door het lakken van de buitenkant en het afplakken
van de randen is al een flinke kwaliteitswinst te behalen. Daarnaast blijft het
belangrijk te zoeken naar duurzame alternatieven, waarin grotere pannen
gebruikt kunnen worden. Voorwaarde is wel dat die betaalbaar moeten blijven
voor arme gezinnen. Tot nu toe hebben we de solarbox niet opgenomen in het
totaalpakket. We zijn van plan een testmodel, gemaakt door een docent van de
Vrije Universiteit Amsterdam, als pilotproject uit te zetten in Mali en Senegal.
Aluminiumfolie en hittebestendige plastic zakken voor gebruik in de CooKit,
moeten nog steeds worden geïmporteerd uit Nederland. Dat is weinig duurzaam,
daarom blijven we zoeken naar deze materialen in (West-)Afrika zelf.
De vrouwen vinden de hooimand ideaal. Maar voor veel arme gezinnen is die
mand te duur. Er is een goedkoop alternatief, de hooizak, gemaakt van twee grote
rijstzakken, waarbij de ruimte tussen de twee zakken wordt gevuld met kaf, of
3

ander isolerend materiaal. Maar daarnaast blijven we zoeken naar goedkopere
manden.

Afgewerkte CooKit

Solarbox

Hooizakken en -manden

Samenwerking en kennisuitwisseling
Belangrijke punten in de samenwerking met Solar Cooking Nederland, Sol Suffit
en onze partners in de doellanden zijn: uitwisseling van kennis en ervaring, het
gezamenlijk zoeken naar duurzame zonnekookmiddelen, het voorbereiden en
mogelijk realiseren van kenniscentra over geïntegreerd zonnekoken in Oost- en
West-Afrika, en het gezamenlijk zoeken naar financiële middelen voor grote
projecten.
Fondsenwerving
Om aan de toenemende vraag voor projecten in onze doellanden te kunnen
blijven voldoen, zullen we vaker actief naar buiten treden, onder andere door het
geven van presentaties en lezingen bij serviceclubs, kerken en scholen.
Voor grote projecten blijft het belangrijk bedrijven en organisaties te benaderen
op basis van de projectvoorstellen. Afstemming en samenwerking met Solar
Cooking Nederland is hierbij van groot belang.
Voor de Afrikaanse organisaties van CSI-gebruikers bestaat de mogelijkheid om de
uitgespaarde CO2 emissies te verkopen aan Nederlandse bedrijven en gemeenten
die grotere emissies van CO2 gebruiken dan is toegestaan. Op die manier zouden
zij zelfstandig CSI-projecten kunnen opzetten en voortzetten. In het grote project
in Tiby is een eerste aanzet gegeven voor onderzoek naar deze mogelijkheid,
maar dat heeft nog niet tot resultaat geleid. In 2014 zal daaraan verder aandacht
worden gegeven.
Wageningen, maart 2014
Lucretia Gijssen-Boerebach.
Voorzitter Stichting KoZon
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Projecten
Burkina Faso

Nadat het PESGO-project eind 2012 was afgerond, besloot onze Nederlandse
partner Stichting Urbane Projecten Ontwikkelingslanden (SUPO), zich voortaan
uitsluitend te richten op de eigen projecten en niet meer op CSI. De twee lokale
partners in Ouagadougou, DLM en AEDS, waren inmiddels zo enthousiast bezig
met hun projecten, dat zij KoZon hebben gevraagd hen te blijven steunen bij
een vervolgproject. Beide NGO’s hebben vervolgens een voorstel ingediend,
waarbij zij, net als in het PESGO-project, zelf ongeveer de helft van de kosten voor
hun rekening namen. Op basis van hun voorstellen heeft KoZon hun verzoeken
gehonoreerd.
CSI-project Ouagadougou DLM (Projectcoördinator: Carja Butijn)
De NGO Association Duddal Leydi Men (DLM) geeft de trainingen in zonnekoken
in combinatie met de alfabetiseringscursussen. Deze cursussen zijn met succes
uitgebreid naar dorpen ten noorden van de hoofdstad. Het gaat daarbij om 660
vrouwen. In totaal zijn in Yatenga 5 trainingen en 10 demonstraties gegeven en in
Yalgo en Ouagadougou ieder 5 trainingen en 5 demonstraties. In Ouagadougou
zijn ook 10 vrouwen getraind in het maken van CooKits. Het project is eind 2013/
begin 2014 afgerond en de rapportage zal in maart/april gereed zijn.
CSI-project Ouagadougou AEDS (Projectcoördinator: Carja Butijn)
Ms Bazié van de Association Ecologiste
pour le Développement Social (AEDS)
heeft dit keer in zijn budget ook ruimte
gekregen voor het verder uitbouwen van
een klein centrum voor de productie,
verkoop en promotie van de CooKits. Hij
is erg blij met deze mogelijkheid en de
bouw is gestart. Hiermee kan ook het
zonnekoken beter worden verankerd in
In de CooKit zijn heel veel verschillende (lokale)
de samenleving binnen de hoofdstad
gerechten te bereiden.
en in de toekomst mogelijk verder in de
regio. Hij richt zijn promotieactiviteiten duidelijk ook op andere doelgroepen dan
vrouwen. Zo geeft hij bijvoorbeeld demonstraties op scholen en voor ambtenaren
van het ministerie dat verantwoordelijk is voor milieu en herbebossing. De opzet
van onze projecten is gericht op het geleidelijk afbouwen van de subsidie van
KoZon. Met het huidige beleid van KoZon om meer marktgericht te werken, vormt
deze aanpak van AEDS mogelijk een goede start voor een zelfstandig bedrijf.
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Mali
CSI-project Tiby-B (Projectcoördinator: Frits Penning de Vries)
Met onze partner AFIMA, de Malinese Associatie van vrouwelijke ingenieurs, zijn
wij actief in een groot project in the regio Tiby ,´CSI Tiby´, ten noord oosten van
Ségou in Mali. Het project is een voortzetting van een project van 2009 tot 2011,
dat 500 gezinnen bereikte met CSI. Fase A van dit project is in 2012 uitgevoerd en
hierin is begonnen aan het verder opschalen van het project, te weten van 500
naar 5000 gezinnen. In 2013 liep fase B van het project.
In deze fase zijn in eerste instantie
nogmaals circa 200 vrouwen getraind
en zij kregen ook twee CooKits,
een hooimand en een verbeterd
fornuisje en moesten daarvoor 25%
van de materiaalkosten betalen
(eventueel in termijnen). In deze fase
hebben we namelijk afgesproken dat
de subsidie (van 100%) die KoZon
tot nu toe gaf op de toestellen,
wordt afgebouwd. Potentiële klanten Na de training nemen de vrouwen de gekochte
vertellen dat dat niet onoverkomelijk kookmiddelen mee naar huis.
is (uit de ervaringen in de CSI-projecten blijkt dat de kosten dikwijls binnen zes
maanden worden terugverdiend door het verminderde houtgebruik). In fase
B betalen de vrouwen 25% van de werkelijke kosten en het is de bedoeling dat
percentage geleidelijk te verhogen tot 100% zodat de projecten uiteindelijk
zelfstandig kunnen gaan functioneren zonder subsidie. Veel vrouwen hebben hun
bijdrage al betaald. Omdat deze fase eind 2013 nog niet was afgerond, beschikken
we nog niet over de precieze gegevens over deze terugbetalingen.
Naast de training van nieuwe vrouwen zijn de animatrices ook op bezoek gegaan
bij degenen die in de afgelopen jaren met zonnekoken zijn begonnen. Een
vertegenwoordiger van de Malinese overheid, de heer B. Traoré van Energie
du Mali in Ségou, ging mee het veld in en hij constateerde dat meer dan 90%
van de vrouwen die afgelopen jaren in de gelegenheid werden gesteld te gaan
zonnekoken, deze techniek ook werkelijk blijven gebruiken. En veel gezinnen
vragen ons hen in staat te stellen ook met zonnekoken te beginnen.
De andere partner in het project, het streekontwikkelingsproject PVM (Projet
Village Millenois), heeft veel minder kunnen bijdragen dan we afspraken. Dat
10-jarig project van de UNDP (United Nations Development Programme) begint
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af te lopen en kent al veel verloop van personeel. Daarom is het opzetten van
coöperaties, die het zonnekoken op commerciële wijze moeten gaan bevorderen,
vastgelopen. We zoeken nu naar andere manieren om die verzelfstandiging te
realiseren. Het lokaal laten opstellen van een business plan heeft ook weinig
resultaat opgeleverd. Daarom zullen we dat met onze Nederlandse partner
Solar Cooking Nederland (SCN)
anders gaan aanpakken. Voor de
trainingsactiviteiten hebben deze
tegenslagen geen directe gevolgen,
maar het uiteindelijke doel, de verdere
opschaling en verzelfstandiging, raken De aankondiging voor demonstraties geïntegreerd
zonnekoken door AFIMA.
wel verder weg.
Gehandicapte vrouwen in Yirimadio (Projectcoördinator: Frits penning de Vries)
In augustus kregen we een verzoek uit Mali om nogmaals een groepje
gehandicapten te steunen met zonnekoken. Het betrof hier ongeveer 30
weduwen en gehandicapten uit de wijk Yirimadio in Bamako. Voor deze vrouwen
is koken met zonne-energie nog belangrijker omdat in de wijk Yirimadio alleen
maar gekookt mag worden met houtskool en niet met hout. Deze vaak zeer
arme vrouwen kunnen die houtskool niet betalen. Deze gehandicapten zijn
georganiseerd in een Malinese Associatie van gehandicapte vrouwen (AMAFH)
met wie KoZon al vaker projecten heeft opgezet. Leden die al eerder een training
ontvingen in het gebruik van de CooKit, hooimand en verbeterd fornuis (voor
de momenten zonder zon)
gaven aan dat zij het onderricht
zelf zouden kunnen geven.
Wij hebben daarom snel
besloten om het kleine project
financieel te steunen (met 2400
Euro). Begin november is het
project gerealiseerd, waarbij
de benodigde CooKits en
hooimanden werden gemaakt bij
onze andere Malinese partner,
De vrouwen kregen na de training de hooimand en CooKit
mee naar huis en maken daar dagelijks gebruik van.
AFIMA.
AMAFH heeft ons hartelijk bedankt voor de snelle financiële bijdrage en wij
kregen een zeer uitgebreide video-opname van de training die binnenkort in
verkorte versie op onze website te zien zal zijn.
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Bella vrouwen (Projectcoördinator: Wilma Goppel)
Het CSI-project voor de Bella vrouwen in de omgeving van Mopti, heeft door de
politieke situatie in het noorden van Mali grote vertraging opgelopen. Toen de
situatie wat rustiger werd, is het project alsnog gestart. In dit project worden
drie groepen van 25 Bella vrouwen, ex-slaven van de Toearegs, getraind in
het geïntegreerd zonnekoken (CSI). De trainingen worden gegeven door vijf
Bella vrouwen die ook de vorige trainingen hebben verzorgd. Dit project werd
gefinancierd door de ZONTA Club Arnhem Area en Wilde Ganzen. De trainingen
vinden plaats op Here Bugu, het terrein van Yvonne Gerner en haar stichting
Rondom Baba.
In overleg met Yvonne Gerner bekijken we
nu de mogelijkheden om de vijf trainsters
te leren hoe zij zelf CooKits en hooimanden
kunnen maken. Nu moeten die nog uit
Bamako komen. De bedoeling is, dat deze
vrouwen op de markten in de regio Mopti
zonnekookdemonstraties gaan geven en de
door hen gemaakte CooKits en hooimanden
gaan verkopen. Daarmee wordt het zonnekoken
in deze regio verder verspreid. Als dat lukt,
betekent het ook dat deze vijf Bella vrouwen
daarmee een eigen inkomen kunnen
verwerven. Dat past volledig in onze doelstelling
dat projecten op termijn zelfstandig kunnen
functioneren zonder financiële steun. De ZONTA
Club Arnhem Area heeft aangegeven eventueel
ook dit vervolgproject te willen financieren
zodra er een uitgewerkt plan met begroting
klaar is.

Een Bella vrouw kookt eten in de CooKit,
met haar kind op haar rug.

Nieuw CSI-project in Timboektoe (Projectcoördinator: Frits Penning de Vries)
In ons vorige jaarverslag en de laatste Nieuwsbrieven, hebben we al geschreven,
dat het CSI-project in het Noorden van Mali nabij Timboektoe, door de bezetting
door de rebellen, niet op de normale wijze doorgang kon vinden. We hebben
toen de projectgelden besteed aan een combinatie van zonnekooktoestellen en
voedsel.
Inmiddels is ook in het Noorden de situatie iets rustiger, maar de
levensomstandigheden voor de bevolking zijn zwaar. In het woestijnachtige
gebied is hout nog schaarser geworden. De regio ligt 1000 km van de hoofdstad
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en alle transport is duur. ADRIM (Association pour le Développement Régional
Intégré au Mali) is een kleine Malinese organisatie van handelaren, die zich ook
inzet voor de verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking van Mali.
Wij werken al sinds 2009 met hen samen en de voorgaande plannen zijn altijd
goed uitgevoerd. Zij hebben in een aantal stadjes rondom Timboektoe (Kabara,
Goundam, Léré, Diré, Bourem, Tiède, Niafunke, Kissanba, en Tonka) contacten die
aangaven het erg op prijs te stellen om zonnekooktoestellen te gaan gebruiken.
Ruim twee en een half jaar geleden organiseerden KoZon en ADRIM voor enkele
van vrouwen uit dit gebied een stage in zonnekoken en het instrueren daarin van
anderen.
Samen met ADRIM hebben we nu een nieuw project voorbereid om in
Timboektoe en de 9 andere stadjes het zonnekoken te introduceren. Dit project is
begin 2014 van start gegaan.
Nieuw initiatief in Togo, omgeving Ségou
Een Malinese leraar wis- en natuurkunde, Seydou Coulibaly, en een Nederlandse
vrouw, die in Mali woont, Renée Raijmakers, zijn in augustus 2013 samen
spontaan een kleinschalig zonnekookproject gestart. En met succes. Zij kochten
een aantal CooKits, een hooimand en een Wapi bij AFIMA (de partner van KoZon)
in Bamako en gingen daarmee zelf aan het experimenteren. Ze probeerden de
CooKits niet alleen uit, maar maakten er ook zelf een paar van oude dozen. Ook
die werkten uitstekend. Met demonstraties op de markt, met de CooKits maar
ook met de hooimand, maakten zij veel vrouwen enthousiast.
Daarna kochten ze een
hoeveelheid karton bij een
fabriek in Mali en gingen
met een aantal vrouwen aan
het werk om zelf CooKits te
produceren. Ze maakten er 50
en die zijn inmiddels allemaal
verkocht. Ook de training van de
vrouwen verzorgden zij zelf.
KoZon is bijzonder enthousiast Twee vrouwen snijden de vorm van de CooKit uit het karton
terwijl twee andere vrouwen de pannen zwart verven.
over dit initiatief. Toen Renée
Raymakers in september in Nederland was, hebben wij de nodige adviezen
gegeven en in totaal hebben we bijna 50 kg aluminiumfolie en een flink aantal
plastic zakken meegegeven naar Mali. Tot nu toe hebben de initiatiefnemers alle
kosten zelf betaald. Bij verbreding van het project kunnen zij dat niet blijven doen.
KoZon heeft alle vertrouwen in de beide initiatiefnemers en de wijze waarop het
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Onder grote belangstelling demonstreert Renée Raijmakers
de CooKit, de hooimand en het verbeterd fornuisje.

project is opgezet, Daarom
hebben we besloten samen
met hen een projectvoorstel te
schrijven. Het is de bedoeling
dat KoZon het project de
eerste twee jaar financieel
ondersteunt. Na twee jaar moet
het project zelfstandig, zonder
subsidiëring draaien. De eerste
aanzetten voor het plan zijn
inmiddels gereed.

Niger
In 2012 heeft er in Niamey een KoZon-training plaatsgevonden in geïntegreerd
zonnekoken. De training was een succes, maar de NGO waarmee we
samenwerkten heeft zich na de training teruggetrokken. De vrouw die de training
heeft verzorgd s wel bereid daarmee door te gaan. Wij vinden dat een te smalle
basis en zijn op zoek gegaan naar een andere NGO. Er zijn wat contacten, maar
die hebben tot nu toe nog niet tot resultaat geleid. Wellicht dat het in 2014
mogelijk is om een werkbezoek aan Burkina Faso te combineren met een bezoek
aan Niger.

Senegal
Ndondol (Projectcoördinator: Wilma Goppel)
Dank zij een initiatief van SPS
(Stichting Plattelandsontwikkeling
Senegal) kon KoZon een eerste
pilotproject beginnen in de rurale
setting van Ndondol, Senegal,
waarbij SPS ruim 27 % van het
budget meefinanciert. Met behulp
van AFIMA – organisatie van
vrouwelijke ingenieurs in Mali – werd
in april een groep van vier monitrices
in Ndondol getraind in de kneepjes Omdat de manden niet strak zijn geweven, naaien de
vrouwen eerst plastic in de mand om warmteverlies
van het geïntegreerd zonnekoken.
tegen te gaan.
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De afgevaardigden van AFIMA brachten ook
200 CooKits mee uit Mali, bestemd voor 100
boerenhuishoudens in Ndondol, twee per
huishouden, omdat die vaak polygaam zijn.
Zo kon iedere vrouw over haar eigen CooKit
beschikken. Gaandeweg bleek dat vooral
het onderdeel ‘hooimand’ oftewel ‘panier a
thermos’ de belangstelling trok. Daarom werd in
november een speciale training georganiseerd
in het maken van deze manden. Door de sterke
regenval afgelopen jaar en capaciteitstekort
bij de staf van Caritas Ndondol – de lokale
organisatie waarmee we samenwerken – is er
wel wat vertraging opgetreden in de uitvoering
van het project. Dat heeft geleid heeft tot een
verlenging tot april 2014, met een onveranderd
budget. Ook de evaluatie van dit pilotproject
verschuift daardoor naar april. Op grond daarvan
nemen we een beslissing over de verdere
voortgang van het project.

De vrouwen naaien het katoenen
binnenwerk in de mand.

De Belgische zusterorganisatie, Sol Suffit, waarmee we al jaren samenwerken, is al
langer actief in Senegal. Sol Suffit is daar eerst met de CooKit aan de slag gegaan,
maar is vervolgens meer gaan investeren in zonneparabolen. Onze samenwerking
in Senegal leidde tot een nuttige uitwisseling van informatie en ervaringen.

Tsjaad
In de twee laatste kampen, Mile en Kounoungou, in de buurt van de stad
Guereda, Tsjaad, zijn respectievelijk ongeveer 5000 en 4500 families van
vluchtelingen uit Darfur ondergebracht, met in totaal ongeveer 40.000 personen.
Ook zij gebruiken het geïntegreerd zonnekoken. Maar de CooKits worden nu
nog gemaakt in de vier andere kampen. Om de vrouwen in de nieuwe kampen
in de gelegenheid te stellen zelf CooKits te maken, ter vervanging van de oude
(de levensduur van een CooKit is in Tsjaad ongeveer 18 maanden) hebben beide
kampen de beschikking gekregen over een bestaand, maar onafgemaakt gebouw.
Om die gebouwen af te maken en in te richten als werkplaats, heeft KoZon eind
2013 besloten de kosten hiervan (ruim 3.800 Euro) te betalen. Het bedrag is begin
2014 overgemaakt.
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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.
Samenwerking in de projectlanden in 2013
Burkina Faso
• DLM (Association Duddal Leydi Men);
• AEDS (Association Ecologiste pour le Développement Social).
Mali
• 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.
• Rondom Baba, Here Bugu, Mopti
Senegal
• Caritas Thiès (Ndondol)
Tsjaad
• TchadSolaire www.tchadsolaire.com
Samenwerking in Nederland en België
•
Stichting Solar Cooking Nederland (SCN), www.solarcooking.nl
•
Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal (SPS), www.spsenegal.nl
•
Sol Suffit (België), www.solarcooking.be

Meer informatie over deze organisaties is ook te vinden op www.kozon.org
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Financieel jaarverslag 2013
De financiën voor de projecten verlopen via ABNAMRO bankrekening nummers
40.48.11.671 (bestuursrekening) en 40.56.41.834 (bestuurspaarrekening).
De KoZonrekening voor de vluchtelingenkampen van TchadSolaire is opgeheven.
Wel ontvangt KoZon sinds 2012 een lijfrenteschenking (5 jaar) van € 6.000,00,
waarvan de helft bedoeld is voor het zonnekoken in de vluchtelingenkampen van
TchadSolaire. Die bedragen werden door KoZon overgemaakt naar TchadSolaire.
Inkomsten voor projecten in 2013 (Zie tabel 1).
De totale inkomsten daalden dit jaar enigszins, met € 19.000,00. In de afgelopen
jaren waren de inkomsten sterk gestegen, vooral door een paar grote donaties van
organisaties. In 2012 werd een grote donatie gereserveerd voor het Tiby-B project
in Mali. Daarvan is het grootste deel in 2013 inmiddels gebruikt. In 2013 ontvingen
wij een grote donatie die bestemd is voor de uitvoering van een vervolgproject in
Senegal in 2014.
Het zijn vooral de inkomsten van organisaties die aanzienlijk fluctueren per jaar:
€ 45.788,28 in 2010, € 7.755,00 in 2011, € 78.107,81 in 2012 en € 57.450,00 in
2013. De grote donaties worden veelal besteed aan grote, meerjarige projecten,
die na een pilotfase overgaan op een grotere schaal van uitvoering.
Van particulieren is dit jaar iets minder ontvangen dan vorig jaar. Deze
donaties fluctueren iets minder dan die van organisaties. De bedragen waren
achtereenvolgens € 17.398,10 in 2010, € 8.232,00 in 2011, € 15.080,00 in 2012 en
€ 13.369,73 in 2013. Deze donaties kwamen in 2013 via lijfrente schenkingen
(€ 4.500,00), incasso opdrachten (€ 2.925,00), acceptgirokaarten (dit jaar
€ 2.222,50) en incidentele giften (€ 3.727,23). De verkoop van materialen, met
name CooKits, is dit jaar aanzienlijk hoger dan vorig jaar.
Uitgaven voor projecten in 2013 (Zie tabel 1)
De uitgaven voor projecten zijn dit jaar fors gestegen, voor een belangrijk deel
door het grote Tiby-B project, dat overigens nog niet geheel is afgerond. Maar
ook door een aantal kleinere projecten in Burkina Faso en de start van het
Ndondol project in Senegal. Voor deze start in Senegal was in 2012 al een missie
ondernomen, waarvan de kosten in deze jaarrekening opgenomen zijn. De kosten
van een tweede missie, eind december 2013, zullen pas in 2014 verrekend
worden.
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Tabel 1. Realisatie inkomsten en uitgaven van KoZon projecten in 2012 en 2013
2012

2013

15.080,00

13.369,73

3.000,00

3.000,00

78.107,81

57.450,00

395,90

1.007,00

Inkomsten
Donaties van particulieren
Idem voor TchadSolaire
Donaties van organisaties (voor grote projecten)
Verkoop materialen
Rente op spaarrekening
Totale inkomsten

858,70

1.259,88

96.442,41

76.086,61

Uitgaven
Projecten in Burkina Faso

1)

1.313,73

4.410,50

Projecten in Mali

1)

32.155,82

41.660,95

Projecten in Niger

1)

3.242,00

362,14

Projecten in Senegal

1)

-

8.077,00

Steun aan projecten derden

1)

-

-

Missies niet ten laste van (één) project

1)

375,25

544,09

Promoties en wervingsacties

2)

190,58

-

Nieuwsbrieven

2)

660,34

933,95

Voorlichtingsmateriaal

2)

23,15

786,50

Website (hosting van de website)

2)

P.M.

88,74

Aanschaf en productie materialen

2)

206,23

-

Opslag/transport/verzending

2)

-

645,09

Administratie, incl. bankkosten

2)

140,94

146,31

Jaarverslag en secretariaat, incl. verzendkosten

2)

345,42

240,24

Declaraties (bestuur, adviseurs)

2)

327,42

141,30

Jublileumsymposium (incl. reis- en verblijfkosten

3)

-

2.955,99

gasten uit Mali)
-

6.000,00

Totale uitgaven

Overboeking donaties TchadSolaire (2012 en 2013)

38.980,88

66.992,80

Totale inkomsten minus uitgaven

57.461,53

9.093,81

Direct besteed aan projecten (1/1+2)

4)

95,1 %

94,9 %

-

90,3 %

4,9 %

5,1 %

Saldo bankrekeningen begin van het jaar

42.496,52

99.958,05

Saldo bankrekeningen einde van het jaar (+cash)

99.958,05

109.051,86

Direct besteed aan projecten (1/1+2+3)
Kosten uitvoering (2) als % totale kosten (1+2)
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1 = Directe besteding CSI projecten 2 = indirecte, administratieve en uitvoeringskosten
3 = éénmalige uitgaven symposium t.g.v. 15-jarig jubileum 4 = transferbetalingen

Toelichting inkomsten en uitgaven
De kosten van uitvoering namen in dezelfde mate toe als de projectkosten. Mede
in verband met het symposium ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan werd
er nieuw voorlichtingsmateriaal gemaakt in de Nederlandse en Franse taal. En
een aantal malen werden materialen verstuurd die voor meer projecten bedoeld
waren en daarom niet aan één project konden worden toegerekend.
In totaal was het percentage van de kosten dat direct besteed werd aan projecten
vrijwel gelijk aan 2012, namelijk 94,9 %. Dat betekent dat de kosten voor de
uitvoering van de projecten slechts 5,1% bedroegen van de totale kosten, als de
kosten van het symposium niet worden meegerekend. Als het symposium wel
wordt meegerekend, bedragen de kosten voor de projecten 90,3% en die voor
de uitvoering 9,7% van de totale kosten. De kosten voor het symposium waren
eenmalig in verband met het 15-jarig jubileum. In deze post is ook een deel van de
reis- en verblijfskosten van de twee gasten uit Mali verrekend.
Aangezien het deel van een vorstelijke lijfrentegift (over 5 jaar) voor TchadSolaire
pas na de jaarwisseling 2012-2013 op de TchadSolaire rekening gestort kon
worden is dat bedrag dit jaar twee maal overgeboekt, voor 2012 en 2013.
Tabel 2. Balans situaties van reguliere projecten aan begin en einde van 2013.
Activa

Passiva

Balans per 01-01-2013
Saldo bestuurrekening

17.458,05

Vermogen

Saldo spaarrekening

82.500,00

Tegoed aan
TchadSolaire

3.000,00

Bestemd voor
project Tiby-B

55.750,00

99.958,05

Totaal

99.958,05

Saldo bestuurrekening

12.821,98

Vermogen

32.481,86

Saldo spaarrekening

96.209,88

Bestemd project Tiby-B

18.250,00

Bestemd Ndondol-2

57.450,00

Totaal

41.208,05

Balans per 31-12-2013

Cash

20,00

Restant verplichtingen 3 proj.
Totaal

109.051,86
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Totaal

870,00
109.051,86

Toelichting balans
De totale inkomsten minus uitgaven bedragen € 9.093,81, hetgeen gelijk is aan
de toename van de saldi op de rekeningen (en een klein bedrag in kas), zoals
aangegeven in Tabel 2. Net als in de balans over 2012 zijn weer grote bedragen
opgenomen aan de crediteuren kant van de balans omdat ze dit jaar al ontvangen
zijn en de projecten waarvoor ze bestemd zijn, nog geen aanvang hebben
genomen of nog niet afgerond zijn. Terwijl het vermogen in 2012 licht gedaald
was, is het in 2013 vrij fors afgenomen met ongeveer € 9.000,00 tot € 32.282,00.

Op 19 februari 2014 heeft de kascontrolecommissie de boeken gecontroleerd.
Op basis van de verstrekte informatie heeft de commissie voorgesteld de penningmeester over het jaar 2013 décharge te verlenen.
ANBI
KoZon is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
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Sponsors
Ook in 2013 kon KoZon weer rekenen op de steun van veel donateurs en sponsors.
Wij willen graag alle donateurs en sponsors bedanken voor hun onmisbare steun.
Donaties van organisaties voor grote projecten in 2013
Voor het vervolg van het pilotproject in Senegal mochten wij € 57.450,00
ontvangen van een sponsor die niet met naam genoemd wil worden.
Daarnaast ontving KoZon € 13.369,73 aan donaties en enkele lijfrenteschenkingen
van particulieren. Daarnaast was er € 3.000,00 van een lijfrenteschenking bestemd
voor TchadSolaire.
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 drie sponsors hier een bijzondere vermelding:
• Rockwool B.V., Roermond
• Saint-Gobain Isover, Vianen
• Vaassen Flexibel Packaging, Vaassen
Overige sponsors in 2013
• Bongers Verhuizingen B.V.: gratis opslag CooKits, plastic zakken, aluminium
folie.
• Papyrolux Converters B.V., Elburg: opslag en omrollen aluminiumfolie.
• Drukkerij Van Eck en Oosterink, Dodewaard: 50% reductie op de kosten van
drukwerk.
• Drukkerij Frouws, Ede: gratis drukken van de uitnodiging voor het symposium.
• Hotel De Nieuwe Wereld, Wageningen en Rijn IJssel Vakschool Wageningen:
gratis gebruik van de faciliteiten voor het jubileumsymposium, korting op de
catering.
• Notariskantoor Smit en Moormann, Wageningen: gratis opmaken van
schenkingsakte.
• Permar Energiek B.V., Ede: vervaardiging van CooKits voor een lage prijs.
• Gijssen Communicatie, Ede: gratis ontwikkelen en onderhouden van de
website en de vormgeving van de folders en jaarverslag.
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Sponsorwerving, voorlichting en PR
Voorlichting
Naast verzoeken voor nieuwe projecten in onze doellanden (de Franstalige droge
Sahel) werden we ook in 2013 weer regelmatig benaderd door NGO’s in binnenen buitenland, die in verschillende landen ontwikkelingsprojecten initiëren en/of
ondersteunen. Omdat de vrouwen in veel van die landen ook hout gebruiken voor
het bereiden van maaltijden, vragen zij ons hoe zij eventueel het geïntegreerd
zonnekoken in hun project kunnen integreren. Wij geven dan graag advies en
leggen eventueel contacten met andere organisaties. Wij beschikken over veel
materiaal en instructies voor het zonnekoken, het vervaardigen van CooKits en
de opzet van trainingen. Als het om Engelstalige gebieden gaat werken wij daarin
samen met Solar Cooking Nederland.
Fondsenwerving en PR
Wij zien het als een belangrijke taak het geïntegreerd zonnekoken onder de
aandacht te brengen van een breed publiek in binnen- en buitenland. Daarnaast
is het voor de continuïteit van de projecten en het starten van nieuwe projecten
van belang dat wij over voldoende financiële middelen beschikken. Daarvoor zijn
PR en fondsenwerving absoluut noodzakelijk. Wij maken daarvoor gebruik van een
website, nieuwsbrieven en folders. Ook nemen we deel aan publieksevenementen
en we zij altijd bereid lezingen en presentaties te geven bij serviceclubs, scholen,
kerken of andere organisaties.
Website KoZon
Zowel voor voorlichting, PR als fondsenwerving is een goede, aantrekkelijke
website van groot belang. Onze website, die in 2012 volledig is vernieuwd,
wordt zeer goed bezocht en dat leidde vaak tot waardevolle contacten. Via onze
website houden we u op de hoogte van onze projecten en de ontwikkelingen rond
zonnekoken. Het was de bedoeling in 2013 ook het Franse en Engelstalige deel
van de site te realiseren. Helaas is dat nog niet gelukt, maar het heeft een hoge
prioriteit voor 2014. De website is gratis ontwikkeld door Gijssen Communicatie
uit Ede die de site ook onderhoudt.
Nieuwsbrieven
In juli en december 2013 hebben we weer onze gebruikelijke nieuwsbrieven
verzonden per post en per e-mail. Wij hebben kunnen constateren dat onze
sponsors en donateurs het op prijs stellen op deze manier geïnformeerd te
worden over de ontwikkelingen en resultaten van onze projecten. Het aantal
mensen dat aangeeft de nieuwsbrief in digitale vorm te willen ontvangen groeit
langzaam.
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Jubileum Symposium
Hotel De Nieuwe Wereld in Wageningen heeft ons enkele jaren geleden
aangeboden één dag per jaar (voor een periode van vijf jaar) de restaurant- en
congresfaciliteiten van het hotel gratis te gebruiken. Voor de catering betalen
we de kostprijs. We hebben dat in het verleden ingevuld met een KoZondag. In
2013 bestond KoZon precies 15 jaar. We hebben het aanbod daarom gebruikt om
op 19 juni 2013 een Jubileum Symposium te organiseren voor onze donateurs
en sponsors en voor ontwikkelingsorganisaties die belangstelling hebben voor
zonnekoken.
Nieuwe folders in Nederlands en Frans
Ter gelegenheid van het jubileum heeft KoZon een nieuwe folder gemaakt. Deze
folder gebruiken we bij lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten en evenementen.
Bij de werkbezoeken van onze projectcoördinatoren aan de projecten bleek
steeds vaker dat men daar ook behoefte had een folder waarop staat wat Cuisine
Solaire Integrée (CSI) is en wat KoZon kan betekenen voor de vrouwen in Afrika
en voor het milieu. We hebben daarom nu ook een aangepaste folder in het Frans
gemaakt.
Voorlichting over zonnekoken op scholen
Ook op scholen willen wij graag voorlichting geven. Zo gaf Wilma Goppel,
projectcoördinator, op uitnodiging van de Sterrenschool in de wijk Kerschoten
in Apeldoorn, een ochtend les aan kinderen van de laagste klassen over koken
op zonne-energie. Discussie begint bij het onderwerp waarom en hoe er thuis
gekookt wordt, via energievoorziening in Nederland naar ontwikkelingslanden,
hoe er daar gekookt wordt, het tekort aan hout, wat er gebeurt als er teveel
bomen gekapt worden en het belang van bomen. ’s Middags maakten de
kinderen zelf een mini-CooKit. Met een stukje chocolade erin en de CooKit op de
vensterbank, kon het resultaat al gauw met succes worden gemeten.
Niet alleen voor deze kleine
kinderen is het leuk en interessant
om kennis te maken met zonneenergie en het leven van de
kinderen in Afrika. Wij zijn graag
bereid gastlessen te verzorgen voor
alle groepen van het basisonderwijs
of voor het voortgezet onderwijs.
Een leerling uit groep 2 zet de CooKit in elkaar.
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Stichting KoZon (afkorting voor Koken met de Zon
als warmtebron) wil het gebruik van brandhout
in droge en semi-droge gebieden in Afrika
zoveel mogelijk terugdringen en de taken
van de vrouw verlichten. KoZon zet in
op het maximale gebruik van
zonnewarmte, tegen de
laagst mogelijke
kosten.
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