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Solar Cooking Nederland in vogelvlucht

Heerlijke
maaltijd

Stichting Solar Cooking Nederland (SCN) heeft sinds 2004 in Oost
Afrikaanse landen projecten ‘Koken met de Zon’ uitgevoerd. Begonnen
in Eritrea en nu in Uganda en Ethiopië. Deze Solar Cooking projecten
zijn vanaf het begin gefinancierd door een heel trouwe achterban van
donateurs waaronder een grote groep particulieren en een aantal
stichtingen, banken en bedrijven.
Wilde Ganzen heeft al die jaren de projecten
ondersteund met een substantiële premie van 75%
en sedert 2011 met een premie van 55%. Wilde
Ganzen is voor SCN de belangrijkste Nederlandse
partner. Wij zijn bijzonder erkentelijk voor de
voortdurende steun van Wilde Ganzen die in 2011
het nieuwe ‘Kampala’ project in Uganda mogelijk maakte.
In 2011 heeft SCN veel aandacht besteed aan het vormgeven van een
nieuwe visie en werkwijzen in de projectlanden Uganda en Ethiopië. In
de jaren 2004 tot 2007 ging het om de introductie van uitsluitend de
Solar CooKit. Vanaf 2007 zijn alle programma’s gericht op Geïntegreerd Koken met de Zon (Integrated Solar Cooking (ISC)). Dit is een
pakket van duurzame kooktoestellen: de CooKit, Solar box, de hooimand en hout besparende kooktoestellen. De belangrijkste doelstelling
hierbij is dat een huishouden het gebruik van hout als brandstof voor
dagelijks koken gedurende het hele jaar maximaal reduceert. Dus niet
alleen als de zon schijnt, maar ook bij bewolking of regen wat in veel
Afrikaanse landen regelmatig voorkomt.
De productie en distributie van de kooktoestellen vindt plaats op
locatie. Er wordt dus nooit geïmporteerd vanuit het buitenland. Een
uitzondering hierop is aluminium folie dat gratis beschikbaar wordt
gesteld door Flexibel Packing.
De eerste jaren heeft SCN de aankoop van kooktoestellen voor de
gebruiker aanzienlijk gesubsidieerd. Het effect hiervan was dat het heel
moeilijk werd om de kooktoestellen vervolgens voor de daadwerkelijke
kostprijs te verkopen, want het gratis verstrekken of zwaar subsidiëren
van kooktoestellen verknoeit de markt. Hoewel SCN geen zonnekooktoestellen gratis verstrekt, vormt de introductie van Solar Cooking
in vluchtelingenkampen hierop een uitzondering. Hier gaat het om
noodhulp.
In 2011 heeft SCN haar beleid definitief omgebogen van een
charitatieve naar een bedrijfsmatige projectaanpak. Dit betekent dat
naast een project voorstel een bedrijfsplan wordt geschreven. Aan de
hand hiervan wordt een plan van aanpak ontwikkeld wat de leidraad is
voor project implementatie. Veel aandacht is uitgegaan naar de
ombuiging van SCN in de rol van project coördinator naar adviseur. De
verantwoordelijkheid ligt bij de lokale NGO –partner. SCN ondersteunt
financieel en geeft op verzoek technische ondersteuning. HoA-REC/N
heeft in overleg met SCN in oktober 2011 de procedure in gang gezet
om in Ethiopië een SCN vertegenwoordiger aan te stellen.
In dit Jaarverslag geven wij een beknopt overzicht van SCN activiteiten
en een verantwoording van gemaakte keuzes en besteding van fondsen
in 2011.

Clara Thomas
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Twintig Duurzame Energie Centra met Solar Cooking in
Ethiopië
Sinds 2009 is SCN door de HoA-REC/N/N afdeling van de Addis Ababa University
betrokken bij de ontwikkeling van Renewable Energy Technology (RET) en Energy
Efficient (EE) Project for Rural Households dat door de EU gefinancierd wordt.
In juli 2010 heeft SCN getekend voor een financiële bijdrage van € 9.760 per jaar
gedurende de looptijd van het project (2012-2015). Met HoA-REC/N is vanaf die tijd
vooral zeer intensief gecommuniceerd over het vorm en inhoud geven aan de
samenwerking, de rol en betrokkenheid van SCN bij het EU project en het adviseren
over het opstellen van bedrijfsplannen.
In februari 2011 nodigt HoA-REC/N Henk Crietee en Clara Thomas van SCN uit om
trainingen te geven aan een aantal participerende NGO’s over ISC Social Business.
In Augustus 2011 geeft de Europese Commissie haar formele goedkeuring aan het
project en start HoA-REC/N alle voorbereidingen voor de uitvoering van het grootschalige project: het aanstellen van de projectstaf, het ondertekenen van samenwerkingscontracten met alle betrokken partners (in totaal 10, inclusief SCN), het
schrijven van plannen van aanpak, schrijven van de opdracht voor de Nationale
Stuurgroep, enz. De districten en de verantwoordelijke NGO’s worden definitief
vastgesteld.
De 20 RET/ EE centra worden verdeeld over de districten Tigray en Amhara, in het
noorden van Ethiopië en Oromiya in het zuiden van Ethiopië. In alle centra maakt
Solar Cooking deel uit van de productie, promotie, marketing en distributie.
In oktober 2011 organiseert HoA-REC/N in Debre Zeit een vierdaagse werkconferentie voor alle betrokken organisaties.

Alle deelnemers geven een presentatie hoe hun specifieke expertise vorm zal krijgen
in de RET / EE centra (SCN over koken met zonne-energie, SNV over biogas, GIZ over
hout besparende kooktoestellen). SCN benadrukt in de presentatie het belang van een
geïntegreerde aanpak, publieke voorlichting en marketing enerzijds en lokale
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productie en distributie anderzijds, waarbij van meet af aan de uitgangspunten van
Social Business worden toegepast.
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de organisatie structuur van het project
en verantwoordelijkheden van HoA-REC/N en alle Partnerorganisaties.
In oktober maakt HoA-REC/N duidelijk dat er grote behoefte bestaat aan een SCN
vertegenwoordiger in het projectteam van HoA-REC/N. SCN ondersteunt deze
gedachte volledig en in december 2011
wordt in overleg met SCN een advertentie
geplaatst in een plaatselijk dagblad. In
februari 2012 wordt Fikirte Regassa Beyene
aangesteld in de functie van Integrated Solar
Cooking Project Officer. SCN komt mede
hierdoor steeds meer in de door haar zo
gewenste rol van adviseur.
HoA-REC/N neemt het management en de
coördinatie van de RET/ EE Centra op zich.
SCN verleent als adviseur technische
assistentie en is (bescheiden) medefinancier
van het gehele project.
Fikirte Regassa Beyene

De training Integrated Solar Cooking was in 2011 vooral gericht op het maken
van een Social Business Plan. Op de foto links Henk Crietee en Clara Thomas
Jaarverslag 2011 Stichting Solar Cooking Nederland
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Solar Cooking in het vluchtelingenkamp Kobe
In de loop van 2011 ontstaat het idee om te onderzoeken of de vluchtelingenkampen
in zuid oost Ethiopië open staan voor Solar Cooking.

Vluchtelingenkamp in
West Afrika met
CooKits van KoZon
(foto Derk Rijks,
KoZon)

Stichting ZOA Vluchtelingenzorg Nederland neemt in diezelfde tijd contact op met
SCN. Op haar beurt neemt vervolgens SCN contact op met ZOA Foundation in Addis
Ababa en zij reageren zeer positief. In december 2011 start in het vluchtelingenkamp
Kobe een kwalitatief onderzoek onder enkele tientallen Somalische en Ethiopische
gezinnen over hun kook- en voedselgewoonten. In maart 2012 zullen de gegevens
worden gepresenteerd aan ZOA International, UNHCR, SCN en PISDA. Afhankelijk van
de resultaten wordt de grootte van het proefproject vastgesteld. ZOA-Addis regelt in
maart 2012 in ieder geval een tiendaagse Solar Cooking introductie verzorgd door
PISDA. De introductie betreft na rijp beraad het volgende pakket kooktoestellen: de
CooKit, de Solar box, de hooimand en enkele parabolische cookers voor scholen in
het kamp. Hout besparende kooktoestellen zijn al ruimschoots aanwezig. SCN zorgt
voor verzending van rollen aluminiumfolie, het instructiemateriaal voor analfabeten
en geeft technische adviezen.

PISDA verzorgt de
trainingen in het
vluchtelingenkamp
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Naast koken met de zon een herbebossingsproject
In 2011 heeft SCN samenwerking opgebouwd
met de NGO Anceda in het district rond de stad
Arsi Negele (Zuid Ethiopië). Anceda is eveneens
partner in het EU RET/EE project en implementeert Koken met de Zon. Anceda richt zich al
jaren op herbebossing en gaf in 2011 aan te
willen beginnen met aanplant van Moringa en
Jatropha.
Uit de zaden en noten van Moringa 0leifra en
Jatropha kan olie geperst worden wat als
brandstof dient voor het dagelijks koken.
Omdat Koken met de zon en het planten van
deze
gewassen
hetzelfde
doel
dient
(ontbossing tegengaan) heeft SCN in december
2011 het projectvoorstel van Anceda direct
goedgekeurd. Zestig gezinnen worden in 2012
getraind in het ontwikkelen van Moringa en
Jatropha plantages. Alles kleinschalig en voor
lokaal gebruik
Moringa Oleifra. (boven)
Moringa is een snel groeiende plant die weinig
water nodig heeft. De bladeren bevatten veel
voedingstoffen en hebben een medicinale
betekenis.
Jatropha groeit snel op woestijngronden.

Jatropha (links)
Jatropha noten (onder)

www.miracletrees.org;www.jatropha./documents.de
Jaarverslag 2011 Stichting Solar Cooking Nederland
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ISC Awra Amba nog niet van de grond
In het jaarverslag 2010 schreef SCN over het ISC project in Awra Amba in Noord
Ethiopië. Dit maakte deel uit van het grote Renewable Energy project van HoA-REC/N
in samenwerking met een tiental NGO’s. Dit project werd door de EC mede gefinancierd. In de voorbereidende fase van het project nodigde HoA-REC/N SCN uit om
een training te geven over ISC Social Business. De trainingen vonden plaats in drie
districten waaronder de locatie Awra Amba. De deelnemers reageerden zeer positief
en zijn ‘klaar voor de start’.

Li: CooKits worden naar de training gebracht; Re: deelnemers aan de training
HoA-REC/N bepaalt vervolgens definitief de locaties voor het EU-project en besluit tot
verbazing van SCN dat Awra Amba hierin niet zal participeren. Tijdens de HoA-REC/N
werkconferentie in oktober 2011 wordt SCN hierover geïnformeerd. Direct hierna
overlegt SCN met de plaatselijke NGO ORDA, de meest aangewezen organisatie om
het ISC project in Awra Amba en omgeving te gaan uitvoeren. ORDA reageert positief,
schrijft een projectvoorstel. Inmiddels overleggen SCN en ORDA over de begroting en
organisatiestructuur. ORDA zal zo snel mogelijk met het project starten.

In het midden de leider van Awra Amba
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Solar Cookingbedrijf in Mbarara, Uganda
2011 was het eerste jaar dat het Mbarara Production and Distribution Center op eigen
kracht en zonder financiële en operationele ondersteuning van SCN en WG opereerde.
Een groot succes en precies het resultaat dat zowel wij bij SCN als ook onze Solar
Connect vrienden voor ogen hadden en hebben.
Doelstelling is het realiseren van duurzame introductie van energiebesparende
kooktechnieken en – methodes. De financiële en operationele ondersteuning van SCN
en WG is van beperkte duur en erop gericht na drie jaar een kostendekkende activiteit
te bereiken.

Verkoop ISC producten in winkel

Productie van o.a. CooKits en Hooimanden

In Mbarara is dat nu bereikt! De productie, de informatie en training door lokale
instructrices, de marketing, verkoop en omzetten daarvoor nodig zijn gerealiseerd en
zullen een positieve en duurzame bijdrage leveren aan de sociaaleconomische
ontwikkeling van vrouwen en families in de regio.
In dit eerste jaar van zelfstandigheid wor-den voor bijna 3000 huishoudens, de
CooKitsets geprodu-ceerd, gedemon-streerd, verkocht en in gebruik geno-men.
De SCA targets voor
de volgende jaren
beogen een verdere
stijging van productie en distributie
in de regio.
Demonstratie van
Koken in CooKit

Jaarverslag 2011 Stichting Solar Cooking Nederland
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Het management en het team van SCA verdient een
groot compliment hiervoor!
De donateurs en adviseurs van SCN, Wilde Ganzen en
alle verder betrokkenen eveneens!
Mukasa (SCA) in feestelijke stemming!

Nieuw ISC project in Kampala, Uganda
Dat niet alles van een leien dakje gaat, ondervonden we bij de opstart van de Kampala
regio Distribution Outlet. Complicaties in de communicatie en financiering leidden tot
aanzienlijke vertragingen.
Deze moeilijkheden zijn voornamelijk terug te voeren tot en het gevolg van
frauduleuze hackerpraktijken in Uganda. Een onbekende heeft het internet en email
verkeer van SCA gekraakt en slaagde erin zich in de correspondentie met SCN en WG
enige tijd voor te doen als SCA. Naast directe schade voor SCA, SCN en WG hebben
het onderzoek naar en het nemen van maatregelen ter voorkoming geleid tot deze
onwelkome vertraging.
Inmiddels zijn de procedures binnen SCA, SCN en WG aangepast om herhaling te
voorkomen, maar het is een waarschuwing voor iedereen om bij internet en email
gebruik voldoende kritisch te blijven.
De zaak is in Uganda in onderzoek bij de politie.
Het Kampala district programma is met steun van Wilde Ganzen en SCN eind 2011
van start gegaan met de inrichting van het distributiecentrum en de opleiding van de
instructrices en zal in 2012 geheel operationeel zijn. Voor de eerste vier programmamaanden is het doel om 250 CooKitsets, 100 hooimanden, 50 Lorena stoves en 320
Rocket stoves te introduceren in vier dorpen: Kabowa, Mityana, Kiwafu en Bugerere.
De CooKitsets worden geproduceerd en geleverd door het SCA productie- centrum in
Mbarara, dat daarmee een extra steuntje in de rug krijgt.
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Netwerken
vergroot maatschappelijk draagvlak en marktwerking
Ethiopië

SCN realiseert zich steeds meer dat het ontwikkelen van een netwerk op het gebied
van milieu en duurzame energie heel belangrijk is. Het opbouwen van contacten met
HoA-REC/N en een aantal NGO’s in Ethiopië blijkt de enige manier om ISC
grootschalig en duurzaam uit te bouwen.
De Universiteit van
Addis Ababa (AAU),
afdeling HoA-REC/N,
ontwikkelt projecten
met veel expertise op
het gebied van duurzame energie en kan
op dit gebied ook
onderzoek doen.
Daarnaast is de AAU
gericht op internationale samenwerking
met andere landen in
(Oost) Afrika, Europa
en de VS. Door een
groter netwerk met
dezelfde doelstelling
wordt het maatschappelijk draagvlak verDemonstratie koken in CooKit tijdens conferentie 2011
groot en de marktwerking versterkt.

Uganda

SCN werkt sedert 2007 samen met Solar Connect Association (SCA). Na een succesvolle ontwikkeling van het ISC project in Mbarara (Zuid Uganda), is SCA met een nieuw
ISC project begonnen in Kampala en omstreken.
Het is SCA en SCN tot op
heden niet gelukt het
netwerk verder uit te
breiden. Het blijft voor
2012
een
belangrijk
aandachtspunt om contact te leggen met andere
organisaties op het gebied van milieu en de
toepassing van duurzame
energie voor dagelijks
koken.
Met een groter netwerk
kan de markt groeien.
Met als gevolg dat het
belang van ISC onderzoek steeds groter wordt.
Een doelstelling die zeker
aandacht verdient.
Team Solar Connect Association
Jaarverslag 2011 Stichting Solar Cooking Nederland
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Solar Cookers Worldnet (SCWNet) en Solar Cookers International (SCI)
SCN heeft in 2011 in de communicatie met
beide internationale organisaties het accent
gelegd op de bedrijfsmatige ontwikkeling van
ISC projecten. Aanvankelijk waren SCWNet en
SCI
uitsluitend
gericht
op
volledig
gesubsidieerde Solar Cooking initiatieven.
Inmiddels zijn doelstellingen verbreed naar
geïntegreerd Koken met de Zon aangeduid
met ‘Solar- Plus’ en een ‘business approach’.
Wereldwijd zijn ongeveer 100 organisaties
(ook SCN, SCA en PISDA) lid van de koepel
organisatie SCWNet.
www.solarcooking.org/scwnet.
Op deze site zijn vele ‘Solar Panel Cookers’ te
vinden die uitstekend
zelf te maken zijn (zie foto).

Solar Cookers International (SCI) is lid van de SCWNet ‘Steering Committee’ en geeft
het 3-maandelijks nieuwsblad Solar Cooker Review wereldwijd uit. SCI heeft tevens
een Solar Cooking virtueel kenniscentrum www.solarcookers.wikia.org . Landen,
organisaties en personen kunnen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Solar –
Plus cooking (ISC) publiceren op deze site. SCN en SCA zorgen voor regelmatige
updates.

SCI en PCIA

SCI heeft in 2011 een samenwerkingscontract afgesloten met de internationale
organisatie PCIA (Partnership for Clean Indoor Air), de mede initiatiefnemer en partner
voor de opzet van de Global Alliance for Clean Cookstoves, tezamen met de United
Nations Foundation. De Alliance stelt zich tot doel om in het kader van de Millennium
doelstellingen in 2020 wereldwijd in 100 miljoen huishoudens Clean Air Cooking te
realiseren. Waar de nadruk binnen de Alliance momenteel nog ligt op het gebruik van
verbeterde kooktechnieken die vaste of vloeibare brandstof vereisen, stelt SCI zich ten
doel het geïntegreerd Koken met de Zon binnen de Alliance te bevorderen door haar
kennis over productie en gebruik ter beschikking te stellen. SCI en SCN leggen de
nadruk op het gebruik van zonne-energie als de schoonste vorm van energie!
In 2011 zijn nieuwe pogingen ondernomen om samen te werken met SCIEA
(www.solarcookers.org ) in Kenya. Ervaring en kennis van SCIEA zijn interessant voor
de HoA-REC/N EU project ontwikkeling in Ethiopië en de Hoorn van Afrika.
Glühwein op het ijs in Nederland!
Dit is de Fortune Cooker van Maarten Romijn
en Leo Simons. Het is een variant op de Solar
Box met een paneel om elektriciteit op te
wekken. Zij ontwikkelen ook een Solar Cooker
om injerra (soort grote pannenkoek) op te
bakken. SCN en HoA-REC/N zijn hierin zeer
geïnteresseerd.
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Financieel Jaarverslag 2011
Balans SCN

Activa

2010
Euro

2011
Euro

Bank & kassaldi

98.419

94.209

1.128

1.128

Debiteuren:
SCA Uganda
(transport
aluminium
folie)

Passiva

2010
Euro

2011
Euro

Vermogen
Fonds kennisoverdracht

15.697
4.846

15.201
4.456

Nog te besteden
Puntland/Somalië

2.139

0

9.000

0

2.000

0

52.500
0

0
25.240

0
0

6.000
9.760

0
0
13.367
99.547

10.000
16.000
8.680
95.337

Lasten
PR & Voorlichting

2010
Euro
4.286

2011
Euro
3.673

Bureaukosten SCN

1.399

932

117
64.706
70.508

614
29.365
34.584

Voorzieningen
2011/2012:
Project SCA Uganda naar WG
Project SCA Uganda
additioneel
Projecten HoAREC
ISSC Project Awra Amba
SCN vertegenwoordiger
Ethiopië
HoAREC – SCN Bijdrage
EU proj.
Overige Proj.Ethio.
Projecten Uganda
Overige Projecten
Totaal

99.547

95.337

Rekening van Baten en Lasten SCN

Baten
Giften direct
ontvangen
Rente ING
spaarrekening
Verkoop CooKits
Bijdrage Workshop
Totaal

2010
Euro
68.337

2011
Euro
32.649

1.242

1.524

591
338
70.508

312
100
34.584

Kosten CooKits, etc.
Saldo
Totaal

In 2011 bleef het bedrag uitgegeven aan voorlichting- en bureaukosten wederom
bescheiden: 13,4% van het totaal bedrag aan ontvangen donaties en andere bijdragen.
De verdeling was als volgt: PR & Voorlichtingskosten 10,7% (o.a. nieuwe brochure) en
Bureaukosten SCN 2,7%.

Jaarverslag 2011 Stichting Solar Cooking Nederland
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Financiering ISC Projecten 2011
Project
Project Uganda (SCA)
Actieopbrengst SCN naar giro 40000 van Wilde Ganzen
Premie Wilde Ganzen (55%)
Beschikbaar t.b.v. ISC Project in Kampala

Euro
15.686
8.627
24.314

Project Ethiopie (via HoA-REC/N)
t.b.v. Moringa project ANCEDA< Arsi Negele

17.500

Fondsenwerving
Ten opzichte van 2010 is het bedrag van de ontvangen donaties ten behoeve van het
werk van onze stichting sterk teruggelopen: van €68.340 naar €32.650.
Het totaal bedrag aan kleine donaties is vrijwel constant gebleven. Evenals vorig jaar
waren dat voor een belangrijk deel bedragen die ter gelegenheid van verjaardagen,
huwelijksdagen en andere feestelijke gebeurtenissen aan onze stichting werden
geschonken.
De verdeling van het totaal bedrag aan in 2011 ontvangen donaties over de
verschillende groepen donateurs, is als volgt:
Bron
Particuliere giften van minder dan €500
Particuliere giften van €500 en meer
Giften van diverse stichtingen en instellingen
Giften van bedrijven (ASN Bank)
Totaal Giften 2011

Aantal
214
6
4
1

Bedrag €
11.147
8.500
11.000
2.002
32.649

Percentage
34,1
26,0
33,7
6,2
100,0

Ook
over
het
voorafgaande
boekjaar besloot ASN bank haar
CO2 uitstoot te compenseren met
een donatie aan onze stichting.
De
Soroptimisten
Hilversum
hebben (n.a.v. een presentatie
door SCN in 2010) o.a. een
kerstmarkt, twee fondswerving
diners in het Hilversumse ROC en
een filmavond (‘Tous les soleils’)
georganiseerd. Eind
november
2011 heeft SCN een cheque in
ontvangst genomen van € 7000,-.
Ontvangst cheque van Soroptimisten
In het najaar van 2011 gaf SCN een presentatie na afloop van twee kerkdiensten in
de Oude kerk te Ermelo. De opkomst was groot. Voor de jeugd was er een speciale
presentatie. De zendingscommissie zegde SCN de opbrengst van haar collecte toe.

Henk Crietee, penningmeester
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2e Prijs voor Solar Cooking Nederland
Al 3 jaar is SCN aanwezig op de Ethiopië dag. Deze ontmoetingsdag wordt georganiseerd door Ethiopisch Netwerk Nederlands Ontwikkelingssamenwerking (ENNOS),
Ethiopische Nederlandse Vriendschapsvereniging(ENVV) en de Stichting Ethiopië
Morgen (SEM). SCN geeft daar uitgebreide informatie over de Solar Cooking projecten.
De zon scheen volop zodat een lekker hapje in de CooKit buiten klaar gemaakt kon
worden. Men heeft vol verbazing en met smaak geproefd.
www.youtube.com/watch?v=-PT2cLksXUI
Dit jaar ontvingen Clara Thomas en Jolien Hessel als afgevaardigden van SCN de 2e
prijs voor het meest duurzame particuliere initiatief.

De prijsuitreiking

Scholing in Kortenhoef

…

Dorothe Appels (ENNV,SEM), Fred
Geiger(ENNV) zijn enthousiast

De scholing ‘Hoe start je een Solar Cooking project’ en het maken van een CooKit
heeft tweemaal plaats gevonden. Een van de deelnemers was Marian Velthuijs.

Twee verschillende modellen Solar Boxen gemaakt van karton, papier
en meelpap lijm (Paper Based Technology) door Marjan Velthuijs en Henk Blok.
Zij werkt met ‘Paper Based Technology’ (karton, papier en lijm) en maakt daarmee
aangepast meubilair voor gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden www.pum.nl.
Met deze techniek is nu ook een Solar Box gemaakt. Via Henk Blok wordt door
natuurkunde studenten van de Vrije Universiteit van Amsterdam (re foto) onderzoek
gedaan met deze Solar box én de gangbare Solarbox van SCN. Studenten vinden de
experimenten met de boxen leuk, actueel en interessant. SCN wacht het resultaat af!

Jaarverslag 2011 Stichting Solar Cooking Nederland
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SCA

Wilde Ganzen

Gebruikte afkortingen:
WG
HoA-REC/N
RET
EE
SCA
SCN
KoZon
PISDA
NGO
ISC/WP
WAPI
PCIA
AAU
UNHCR
EC
SCI
SCWNet
SCIEA

- Wilde Ganzen
- Horn of Africa Regional Environment Centre/Network
- Renewable Energy Technology
- Energy Efficient technology
- Solar Connect Association
- Stichting Solar Cooking Nederland.
- Stichting Koken met de Zon, Wageningen
- Partnership for Integrated Sustainable Development Association
- Non-Governmental Organisation
- Integrated Solar Cooking/Water pasteurisation
- Water Pasteurisation Indicator
- Partnership for Clean Indoor Air
- Addis Ababa University
- United Nations High Commissioner for Refugees
- Europese Commissie
- Solar Cookers International, Californië VS
- Solar Cookers Worldnet, Californië VS
- Solar Cookers International East Africa (Kenya)

Bestuur, werkgroep en adviseurs:














Clara Thomas, voorzitter/veldwerker
Henk Crietee, penningmeester/veldwerker/vice-voorzitter
Marjan Hermans, secretaris
Hans le Noble, bestuur/veldwerker
Jolien Hessel, werkgroep
Jacomine Immink, werkgroep
Denise Schwirtz, werkgroep
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Integrated Solar Cooking (ISC)

Een aantal CooKits en parabolen

Uitleg van de werking van de Solar Box
door Bereket Dessie

Hout besparende Kooktoestellen te gebruiken
bij bewolking of regen.

Mirt Medja voor gebruik binnenshuis

Hooimanden

Water Pasteurisation
Indicator (WAPI)

Awra Amba stove met rook afvoer
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