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Voor de gehaaste lezer.......Solar Cooking NL in vogelvlucht 

 

 

 

* Stichting Solar Cooking Nederland (SCN) beoogt met het Koken met 

Zonneovens drastische vermindering van houtgebruik voor dagelijks 

koken. In 2004 werd begonnen in Eritrea; vanaf 2006 heeft SCN de 

uitvoering van haar Solar Cooking projecten geconcentreerd in de 

Oost Afrikaanse landen Uganda en Ethiopië. 

In Uganda breidde de markt zich uit, de verkoop van duurzame 

kooktoestellen steeg in Mbarara. In Kampala is in 2012 een Solar 

Cooking distributie- en trainingscentrum van start gegaan.  

In Ethiopië zijn de plannen voor de bouw van 20 Duurzame Energie 

Centra als groot EU project verder ontwikkeld. Het aanstellen en 

trainen van medewerkers is in volle gang.  

Veelbelovend zijn de voorbereidingen voor de bouw en ontwikkeling 

van een Solar Cooking bedrijfje in de leefgemeenschap Awra Amba 

in het noorden van Ethiopië. In 2012 werd met de bouw van de 

werkplaats gestart waarna in 2013 de productie en verkoop in deze 

regio begint.  

In de stad Arsi Negele werd door de NGO ANCEDA een kwekerij 

opgezet met Jatropha en Moringa zaailingen, het prille begin van een 

herbebossing project.  

 

*Het beleid van SCN om in 2 à 3 jaar de subsidie af te bouwen werd 

in 2012 voortgezet. Een ISC bedrijfje dient dan financieel 

onafhankelijk te zijn en winst te maken.  

 

* Aan de doelstelling om kennis van SCN over te dragen naar Oost 

Afrika werd in 2012 hard gewerkt. SCN stelde in maart, in 

samenwerking met HoA-REC/N, een collega aan. Uiteindelijk is het 

doel een ISC Kennis- en Service Centrum in Addis Abeba met een 

advies en trainingsfunctie voor Oost Afrikaanse landen, op te richten.  

  

* Zonnekooktoestellen moeten functioneel goed zijn, maar ook mooi. 

Hoewel de CooKit een briljant ontwerp is, kwam haar duurzaamheid 

en kwaliteit stevig onder druk te staan. In 2012 werd het proces van 

kwaliteitsverbetering in gang gezet.  

 

* Er werd een start gemaakt met het digitaal verzenden van de 

Nieuwsbrief en het Jaarverslag. De website van SCN werd grondig 

herzien.  

 

* In beleidsmatig opzicht werd veel tijd besteed aan communicatie 

met wereldorganisaties zoals Global Alliance for Clean Cookstoves 

en Solar Cookers WorldNetwork. 

 

* 2012 vroeg om een nadrukkelijker beleid op het gebied van 

fondsenwerving. In de Nieuwsbrief deed SCN een oproep aan haar 

donateurs wat resulteerde in een zeer mooie opbrengst. 

 

  *Wilde Ganzen gaf voor het 9
e

 jaar op rij weer prachtige financiële 

ondersteunin      steun en blijft hiermee de belangrijkste donateur en partner in  

   Nederland.                                                      Clara Thomas 
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Solar Connect Association verkocht 5.565 kooktoestellen ! 

 

Solar Connect Association in Kampala is begin 2012 vanuit het nieuwe ISC Promotie 

Distributie Centrum een campagne gestart in diverse districten om koken op zonne-

energie en het gebruik van hout besparende kooktoestellen te introduceren en te 

bevorderen. De resultaten van deze campagne zijn zeer bemoedigend. De doelen 

voor het eerste jaar van het centrum zijn ruimschoots gehaald. Gedurende de periode 

mei 2012 t/m januari 2013 was een distributie van in totaal 3.800 diverse soorten 

kooktoestellen gepland. Dat werden er 5.565!  Men had dit absoluut niet verwacht. 

Het gaat hierbij om 

CooKitsets, hout 

besparende kook-

toestellen en hooi-

manden, maar ook om 

de meer duurzame 

solar box cookers en 

enkele veel duurdere 

parabool cookers.  

In de districten 

Mukono(3) en 

Wakiso(4) zijn de 

meeste kooktoestellen 

verkocht. Mukono, aan 

het Victoria Meer, is vrij 

dicht bevolkt. Hier is 

veel ontbossing door 

massale houtkap voor 

de aanleg van 

suikerplantages en het 

winnen van timmer- en 

brandhout. De bevol-

king is zich zeer be-

wust van de milieupro-

blematiek en ont-

vankelijk voor argumenten     Kaart: 1.Kampala, 2.Mbarara 3.Mukono 4.Wakiso 

Om over te stappen op ISC. 

Ook in Wakiso is veel ontbossing en slechts een fractie van de bevolking werd bereikt  

door het campagne team Hier is nog veel werk aan de winkel. 

 

Een positieve ontwikkeling is de toenemende aandacht van buitenlandse, maar vooral 

Nederlandse NGO’s voor het werk van SCA. Vaak zijn deze NGO’s op het spoor van 

SCA gekomen door de website van SCN. Deze NGO’s hebben al een aantal 

bestellingen voor ISC kooktoestellen geplaatst bij SCA. Een geweldige impuls voor de 

verspreiding van het ISC concept in Uganda. 
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SCA is van plan het assortiment van aan te bieden producten uit te breiden met 

eenvoudige en betaalbare zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit. Slechts 

15% van de bevolking heeft toegang tot het nationale elektriciteit netwerk. Voor velen 

is de aanschaf van een simpel zonnepaneeltje een uitkomst om een lamp in hun huis 

te laten branden en, voor hen wellicht nog belangrijker, om hun mobieltje op te 

kunnen laden. 

Projectperiode mei 2012 – mei 2013 

- Actieopbrengst SCN naar Wilde Ganzen € 18.092 

- Wilde Ganzen premie 55%  € 9.951 

- Beschikbaar t.b.v. ISC Project Kampala € 28.043 

-  

-  

Verkoop Solar Cookers in Kampala 

 

Verkoop Mbarara (Uganda) groeit; de bedrijfsruimte is te klein 

 

Vanaf 2011 functioneert het ISC Productie en Promotie Centrum in Mbarara van SCA 

geheel zelfstandig en dus zonder financiële steun van SCN. Gedurende het jaar 2012 

was de productie van ISC kooktoestellen in Mbarara groter dan in het jaar daarvoor 

mede door de leverantie van ISC producten aan het centrum van SCA in Kampala. De 

afzet van ISC producten in omringende dorpen nam enigszins af. Daarom zal in de 

komende tijd hard gewerkt moeten worden om de afzet te stimuleren. Dit gebeurt 

door speciaal daarvoor opgeleide vrouwen, de marketeers, die kooksessies 

organiseren voor groepen vrouwen. Tijdens deze sessies worden kook- en andere 

ervaringen uitgewisseld en nieuwe klanten geworven. De meeste van deze marketeers 
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zijn bijzonder actief en zijn ook verantwoordelijk voor de follow-up van de 

gezamenlijke kooksessies, door onder andere huisbezoeken af te leggen.  

 

 

Aan het ISC Centrum is een winkel verbonden waar het hele assortiment van ISC 

kooktoestellen staat uitgestald en er worden kookdemonstraties gegeven. De mensen 

komen van heinde en verre. Zelfs uit dorpen grenzend aan Tanzania en Congo. Op 

weekmarkten in de omringende dorpen wordt voorlichting gegeven in combinatie met 

kookdemonstraties en verkoop.  

 

Bij de foto’s: 

In het stadje Mbarara 

wordt naarstig gezocht 

naar een alternatieve 

locatie voor het be-

staande productiecen-

trum.  

 

De huidige productie- en 

opslagfaciliteiten zijn 

veel te klein, zeker 

gezien de toenemende  

vraag naar ISC kook-

toestellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat een andere 

locatie een relatief groot 

investeringsbedrag 

vraagt, zal naar een 

oplossing van de 

financieringsproblema-

tiek gezocht moeten 

worden. 
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Overdracht van Solar Cooking kennis naar Oost Afrika   

 

De afdeling HoA-REC/N van de Universiteit van Addis Ababa (AAU) heeft als 

coördinerende organisatie een belangrijke netwerkfunctie voor Duurzame Energie 

projecten in Oost Afrikaanse landen. SCN ontwikkelde in 2012 steeds meer de 

opvatting dat dit tevens een ideaal kennis netwerk kan worden voor ISC initiatieven en 

bedrijfjes. Mede op verzoek van HoA-REC/N om de samenwerking met SCN te 

faciliteren, werd in maart 2012 Fikirte Regassa Beyene benoemd als SCN collega en 

vertegenwoordiger bij HoA-REC/N en aangesteld als lid van het Energy team voor het 

EU RET project. Fikirte kreeg de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor 

realisatie van de Integrated Solar Cooking doelstelling in alle 20 centra.  

Fikirte heeft zich ontwikkeld als een goede collega van SCN op afstand Met SCN werd 

een bijna dagelijkse communicatie- en overleglijn 

opgebouwd. Veel aandacht werd besteed aan 

overdracht van ISC kennis en vaardigheden. Fikirte 

liep stage bij Solar Connect Association in Uganda 

om te leren van hun productie-, promotie- en 

marketing methoden. Naast al deze taken droeg 

Fikirte zorg voor de vertaling van de ISC 

handleidingen voor productie en training van 

eindgebruikers in meerdere lokale talen.  

Ook ontwikkelde Fikirte trainingsprogramma’s voor 

200 medewerkers van de 20 RET centra die in 2013 

gebouwd worden. 

SCN heeft met de aanstelling van haar collega een 

eerste stap gezet in de ontwikkeling van een ISC 

Kennis- en Service Centrum in Addis Ababa. De 

samenwerking met HoA-REC/N blijkt ook op deze 

wijze een prima uitgangspositie te zijn. 

SCN betaalt het salaris van Fikirte; zij werkt onder 

auspiciën van HoA-REC/N. 

 

Project maart 2012 – maart 2013 

- Begroot voor 2012  € 6.000  

- Uitgegeven in 2012  € 8.200 (saldo ten laste van Vermogen SCN) 

 

 

 

Fikirte vertaalde de handleidingen en folders van SCN in Amharic. Dit is de uitleg van 

het gebruik van de WAPI (WAter Pasteurisatie Indicator) 
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Twintig Duurzame Energie Centra (RET) in zeer verafgelegen 

gebieden in Ethiopië 

 

In voorgaande SCN publicaties hebben we u geïnformeerd over de eerste fasen van 

het EU project Duurzame Energie Technieken voor huishoudens in zeer verafgelegen 

gebieden waar geen elektriciteit beschikbaar is. Juist in deze gebieden zijn miljoenen 

huishoudens geheel afhankelijk van hout als brandstof voor het bereiden van 

dagelijks voedsel voor hun families. 

De 20 RET centra gaan als kleinbedrijf per 2014 kooktoestellen op zonne-energie, op 

biogas of plantenolie (bv Jatropha) en hout besparend kooktoestellen produceren en 

verkopen. Daarnaast zitten betaalbare solar lanterns in het aanbod. 

 

 

Het Energy team HoAREC/N 

v.l.n.r: Meklit Tefera, Fikirte Regassa, Mesfin Kinfu, Alem Degefa en Sisay Lelisa 

 

 

Het EU project wordt geleid door het Energy Team van de afdeling HoA-REC/N. De 20 

centra zijn verdeeld over 6 districten in de provincies Tigray, Amhara en Oromiyo. Per 

district werd in 2012 een eind verantwoordelijke NGO aangesteld voor de realisering 

van de centra, uitgebreid met een district coördinator en een expert duurzame 

energie.  

 

Tijdens 2 werkbezoeken heeft SCN adviezen gegeven over de bedrijfsmatige aanpak 

in de centra, over de verschillende functies van een werkplaats en consequenties voor 

de bouw en inrichting. 
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Nut en noodzaak van Zonnekooktoestellen (schone energie) is een terugkerend thema 

in project bijeenkomsten en internet communicatie. Zoals wereldwijd de tendens is 

gaat ook in dit EU project de meeste aandacht uit naar de implementatie van hout 

besparende kooktoestellen (zie GACC  blz. 16).  

SCN zorgde er voor dat in het Plan van aanpak voor Publieke Promotie en Marketing 

het koken met zonne-energie een nadrukkelijker plaats krijgt.  

 

Bijdrage SCN aan financiering EU RET project 

- Begroot voor 2012 Euro 9.760 

- Uitgegeven in 2012 Euro 9.760 

 

 

 

 
 

 

 

Verbeterde Solar Box, geschikt voor 5 liter pan 

met deurtje aan de achterkant om de box te 

openen. 

Ontwerp Bereket Dessie, Addis Ababa. 
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HoA-REC/N als centrum voor Oost Afrikaans netwerk 

 

Ook in 2012 is veel energie gestoken in het op gang brengen van de discussie over de 

ontwikkeling van Duurzame Energie netwerken in Oost Afrikaanse landen. HoA-REC/N 

in Addis Ababa neemt hierbij een centrale plaats in, niet alleen voor Ethiopië maar 

ook voor aangrenzende landen (inclusief Uganda).  

In een overleg met Dr Araya, directeur HoA-REC/N, werd de wens van SCN besproken 

dat ISC initiatieven uit Oost Afrikaanse landen uitgevoerd worden door HoA-REC/N.  

SCN zal aanvragen naar HoA-REC/N doorverwijzen. SCN zal in 2013 deze 

ontwikkeling stimuleren door het opzetten van een ISC Kennis- en Service Centrum 

meer concreet aan de orde te stellen.  

 

Moringa en Jatropha aanplant in Arsi Negele 

 

Met veel enthousiasme is onze partnerorganisatie ANCEDA eind 2011 gestart met een 

proefproject voor de aanplant van Moringa bomen in de Arsi Negele regio. Een kleine 

kwekerij voor de productie van Moringa zaailingen werd aangelegd en 

geïnteresseerde boeren en boerinnen uit de omgeving werden getraind. Tot grote 

teleurstelling van alle betrokkenen is deze eerste aanzet mislukt. Het gekozen gebied 

bleek namelijk te hoog gelegen en daardoor ongeschikt voor een goede en snelle 

groei van de Moringa planten. Er is nu een lager gelegen gebied gekozen waar 

dezelfde proef hopelijk met meer succes zal worden herhaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Moringa 

 

In de kwekerij zal ook een gedeelte worden gereserveerd voor het kweken van 

Jatropha zaailingen. Deze hernieuwde poging om Moringa bij de bevolking te 

introduceren wordt gecombineerd met een bescheiden introductie van ISC onder een 

20-tal boerengezinnen in de regio. De vrouwen van deze gezinnen zullen zich later 

als marketeers gaan inzetten om in hun dorpsgemeenschap de ISC gedachte en het 

gebruik van de ISC kooktoestellen verder uit te breiden 
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Solar Cooking in vluchtelingenkampen in Ethiopië 

In Kobe vluchtelingenkamp (Oost Ethiopië) werd dit jaar een solar cooking 

proefproject opgezet. ZOA – Addis Ababa voerde dit project uit. PISDA, inmiddels van 

onze subsidie onafhankelijk, verzorgde de trainingen van stafleden van het kamp en 

gaf trainingen aan kleine groepjes eindgebruikers. Op dringend verzoek van ZOA en 

tegen het advies van SCN en PISDA in, werden naast de Solar CooKit en Hooimand ook 

de Solar box en Parabolische cooker gepresenteerd. Het gevolg was dat alle bewoners 

van het kamp kozen voor de heel dure parabolische cooker en niet voor de zeer 

goedkope CooKit. Gevolg was dat men het proefproject als mislukt beschouwde. 

Vervolgens kwam de UNHCR met een verzoek voor introductie van Solar Cooking in 

Assossa vluchtelingenkamp (Zuid West Ethiopië). SCN kon samen met collega Fikirte 

uitleggen dat het de absolute voorkeur verdiende om uitsluitend met CooKits en 

Hooimanden te beginnen. Voordeel hiervan is de betaalbaarheid, de eenvoud van 

deze toestellen en tevens de mogelijkheid om deze ter plaatse te maken.  

PISDA heeft voor UNHCR een Plan van aanpak met begroting opgesteld. Na 

goedkeuring en introductie in het kamp, heeft PISDA een tiendaagse training 

verzorgd. Vervolgens kon PISDA de benodigde Solar Cookers leveren voor het 

proefproject (800 in 2012 en 1000-5000 in 2013). SCN collega Fikirte heeft het 

geheel gecoördineerd. 

 

Bij de foto’s: Introductie Solar Cooking. Andere manier van koken en 

waar bestaat de CooKitset uit. 
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Nieuw Solar Cooking bedrijfje in Awra Amba  

 

In 2012 is de NGO ORDA samen met het organiserend comité van het dorp Awra 

Amba (Noord Ethiopië) na een lange aanlooptijd voortvarend aan de slag gegaan om 

het Solar Cooking project van de grond te tillen. Na het formuleren van een 

Projectplan en opstellen van een gedetailleerde begroting voor het eerste jaar, 

tekenden SCN en ORDA een samenwerkingscontract voor de tijd van één jaar. Als de 

resultaten na dat jaar positief zijn, zal SCN besluiten nog maximaal 2 à 3 jaar 

financiële steun te verlenen waarna het ISC bedrijfje financieel onafhankelijk 

functioneert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens werkbezoek september 2012 V.l.n.r. : 

Zumra, leider Awra Amba 

Enaniye Kibret, zijn echtgenote en lid van de staf 

Tekeba Aweke, vertegenwoordiger van Woreda (regio)  

Ababre Abdella, senior productie medewerker 

Fikirte Regassa, collega SCN, HoAREC/N 
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In september hebben Jacomine Immink, Clara Thomas en collega Fikirte een week met 

ORDA en de projectgroep Awra Amba het Plan van aanpak besproken en inventaris –, 

materiaal -en gereedschappenlijsten compleet gemaakt. 

 

 

 

Staf ORDA met Clara Thomas, Fikirte Regassa en Jacomine Immink  

 

In Awra Amba werd samen met ORDA, de heer Zumra (leider Awra Amba) en zijn staf 

de bouwplaats en bouwstijl van het Productie en Trainingscentrum vastgesteld. SCN 

gaf concrete adviezen over plattegronden en inrichting naar voorbeeld van het Solar 

Cooking Productie- en training centrum in Debre Zeit.  

 

 

 

Een ander bedrijf van Awra Amba is het spinnen en weven door vrouwen en mannen. 
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De heer Zumra en zijn staf keurden de kwaliteit van de CooKit af en stelden als 

voorwaarde dat de CooKit duurzamer moest worden. SCN stemde hier volledig mee in 

en zegde toe dit te realiseren. Afgesproken werd dat naast de CooKit en WAPI ook de 

Solar Box, de Hooimand en Hout besparende kooktoestellen in productie genomen 

zullen worden. 

 

 

 

Toekomstige 

bouwplaats van  

ISC Centrum in 

Awra Amba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISC Centrum in 

aanbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De medewerkers  voor coördinatie, productie en 

training werden  geselecteerd en zullen in maart 

2013 worden aangesteld en getraind. In de 

planning werd vastgelegd dat de productie en 

distributie in april 2013 van start zal gaan. 

Overduidelijk is dat men zeer gemotiveerd is om 

het ISC bedrijf op te zetten. De bedrijfsmatige 

aanpak sluit naadloos aan bij de doelstellingen 

van deze bijzondere leefgemeenschap.  

  

Project september 2012- 2013 

- Begroot voor 2012 – 2013 € 25.240  

- Uitgegeven in 2012            € 13.343  

-     Nog te betalen in 2013       € 11.897 
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Financieel Jaarverslag 2012 

 

Balans SCN 

 2011 2012  2011 2012 

Activa Euro Euro Passiva Euro Euro 

      

Bank & kassaldi 94.208 62.690 Vermogen 15.200  12.925 

 

Debiteuren: 

  Fonds kennisoverdracht 4.456  3.736 

SCA Uganda 

(transport 

aluminium 

folie) 

1.128 1.128  

Voorzieningen  

ISC Project Awra Amba  

Ethiopië 

SCN vertegenwoordiger 

Ethiopië 

HoA-REC/SCN bijdrage 

EU project 

Overige projecten 

Ethiopië 

ISC Project Uganda 

(Kampala) 

ISC Project Uganda 

(Mbarara) 

Overige projecten 

 

 

 

25.240 

 

6.000 

 

9.760 

 

10.000 

 

16.000 

 

0 

 

8.680 

 

 

 

11.897 

 

8.500 

 

9.760 

 

8.000 

 

     0 

 

9.000 

 

      0 

Totaal 95.336 63.818 Totaal 95.336 63.818 

 

 

Rekening van Baten en Lasten  SCN 

 

 2011 2012  2011 2012 

Baten Euro Euro Lasten Euro Euro 

Giften direct 

ontvangen 

32.649 32.294 PR & Voorlichting 3.673 3.600 

Rente ING 

Rentemeer/ 

Triodos 

spaarrekening 

 1.524 1.593 Bureaukosten SCN 932 1.281 

Verkoop CooKits etc 312 205 Kosten CooKits, etc. 614 101 

Bijdrage Workshop 100 75 Saldo 29.365 29.185 

Totaal 34.584  34.167 Totaal 34.584 34.167 

 

In het afgelopen jaar was de inzet van de vrijwilligers van onze Stichting weer  

indrukwekkend. In 2012 bleef daardoor het bedrag uitgegeven aan voorlichting- en  

bureaukosten bescheiden: 15,1 % van het totaal bedrag aan ontvangen donaties en  

andere bijdragen.  

De verdeling was als volgt: Projectcoördinatie, PR& Voorlichtingskosten 11,1% en 

Bureaukosten SCN 4,0% 
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Financiering ISC Projecten 2012  

 

Project Euro 

Project Uganda (SCA)  

Actieopbrengst SCN naar giro 40000 van Wilde Ganzen 18.092 

Premie Wilde Ganzen (55%)     9.951 

Beschikbaar t.b.v. ISC Project in Kampala 28.043 

  

Projecten Ethiopië   

ISC Project Awra Amba (via ORDA) 13.343 

SCN bijdrage aan EU Project HoA-REC 9.760 

Kosten SCN Vertegenwoordiger Ethiopië, tevens lid HoA-REC staf 8.200 

 

Fondsenwerving  

In 2012 bleven de donaties achter in vergelijking met 2011. In de Nieuwsbrief deed 

SCN  daarom een oproep de 5 projecten in Uganda en Ethiopië financieel te 

ondersteunen. 

Het is hartverwarmend dat deze oproep door zoveel donateurs is gehoord en dat met 

grote en kleine giften SCN haar verplichtingen voor 2013 kan nakomen. Daarnaast 

werden veel contacten gelegd met mogelijke fondsenverstrekkers. 

Al gedurende vele jaren ontvangt SCN van een Nederlands bedrijf de aluminium folie 

als gift in natura. De folie is in de Oost Afrikaanse landen niet te verkrijgen. SCN is 

alle gevers veel dank verschuldigd, want zonder deze bijdragen kunnen de projecten 

niet gerealiseerd worden.  

Gedurende 2012 werd een totaal bedrag van euro 32.294 aan baten uit eigen 

fondsenwerving ontvangen; vrijwel gelijk aan het bedrag dat in 2011 werd gedoneerd. 

 

Bron Aantal Bedrag € Percentage 

Particuliere giften van minder dan €500  118 8.015 24,8 

Particuliere giften van €500 en meer 8 10.603 32,7 

Giften van diverse stichtingen en instellingen 8 11.676 36,1 

Giften van bedrijven (Steder Group BV)) 1 2.000 6,2 

Totaal Giften 2012  32.294 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solar Cooking 

demonstratie bij Wereld- 

winkel in Bussum



Jaarverslag 2012 Stichting Solar Cooking Nederland                                                     16 

Global Alliance for Clean Cookstoves (GACC) en Solar Cookers 

Worldnet (SCWNet)  

 

De Alliance, partner van de United Nations Foundation, stelt zich ten doel om in het 

kader van de Millennium doelstellingen in 2020 wereldwijd 100 miljoen huishoudens 

te voorzien van Clean Cookstoves. Deze Clean Cookstoves zijn tot op heden 

uitsluitend kooktoestellen die vaste (hout) of vloeibare 

(kerosine) brandstof vereisen. Uit onderzoek blijkt dat 

deze kooktoestellen niet Clean zijn en wel degelijk een 

gevaarlijke uitstoot veroorzaken van o.a. fijn stof. 

In 2011 kwam de discussie hierover heel mondjesmaat 

op gang en werden pleidooien gehouden om tevens 

zonnekooktoestellen in het pakket op te nemen. In 2012 

heeft SCN dit met veel meer nadruk bij GACC aan de 

orde gesteld. Ook heeft SCN hierover de communicatie met SCWNet geïntensiveerd. 

SCWNet is in dit opzicht als wereldorganisatie een belangrijke gesprekspartner. Ook 

dit jaar bleek dat het een zeer weerbarstige discussie is; GACC is een 

wereldorganisatie met zeer veel macht en enorme subsidies en staat tot op heden 

nauwelijks open voor de enige echte Clean Cookstoves: Solar Cookers.  

 

 

 

            

 

    

 

 

  

 

 

 

   

 

SCN heeft naast Solar cooking  ook hout besparende kooktoestellen in het Integrated 

Solar Cooking (ISC) pakket.  

Bij bewolkt weer of bij regen kan daarmee binnen of buiten hout besparend gekookt 

worden. 
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Samenwerking met Stichting KoZon 

 

Kozon, onze collega organisatie met dezelfde doelstelling als SCN ontwikkelde ook 

dit jaar weer succesvolle ISC projecten in West Afrikaanse landen. Beide organisaties 

streven naar een nauwere samenwerking. Ook dit jaar vond regelmatig telefonisch 

overleg plaats. 

 

 

Onderzoek Vrije Universiteit Amsterdam    

 

De samenwerking (sinds 2 jaar) met de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling 

Natuurkunde, is intensiever geworden. Een aantal 1
e

 jaars studenten doet ieder jaar 

onderzoek naar mogelijkheden om de effectiviteit van de Solar Box te verbeteren. De 

aandacht gaat momenteel vooral uit naar de relatie van het reflecterend vermogen van 

aluminium folie en de snelheid waarmee de temperatuur oploopt in de Solar Box. 

Eenmaal per jaar worden de onderzoeksresultaten met SCN besproken.  

                                                   

Scholingsdagen in 

Kortenhoef 

 

In 2012 is er één scholing 

geweest voor mensen die 

Solar Cooking willen intro-

duceren in (meestal) een 

Afrikaans land. Twee deel-

nemers kwamen uit België en 

willen Solar Cooking in Congo 

introduceren en een deel-

nemer van KoZon. Tijdens de 

scholing werd de aanpak van 

SCN besproken en leerde men 

een CooKit en een WAPI (Water 

. 

 

 

Projectlanden van KoZon in  

West Afrika  

 

 

 

Projectlanden van SCN in  

Oost Afrika   
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Pasteurisation Indicator) te maken. Omdat het verbeteren van de kwaliteit van de 

CooKit steeds belangrijker wordt, zullen in de komende scholingsdagen de CooKits 

aan de buitenkant geverfd worden en de randen van band voorzien.  

Het blijkt altijd weer interessant om van elkaars plannen en ideeën te leren.  

 

Kwaliteitsverbetering van de CooKit  

 

De beperkte duurzaamheid van de kartonnen CooKit staat de laatste tijd ter discussie. 

Door de SCN werkgroep werden verschillende technieken uitgeprobeerd om de 

randen van het karton te verstevigen en de CooKit meer regenbestendig te maken. In 

Uganda past men deze verbeteringen al enige tijd toe. Hierdoor is de gebruiker 

enthousiaster over het uiterlijk en de CooKit gaat langer mee. Veel aandacht ging uit 

naar het inventariseren van de juiste kwaliteit karton voor de laagst mogelijke prijs 

voor een veel duurzamere CooKit. 

 

- 

 

Fikirte in gesprek met directeur Mr.Satish,van de karton fabriek. Onderwerp van 

gesprek is de keuze van de beste kwaliteit karton voor fabricage en gebruik van 

CooKits. Voor hem liggen de proefjes die SCN maakte in Nederland. 

 

 

 
   

 

Proefjes ter versteviging van  de insteekgleuven  en randen van de CooKit. Uiterst 

rechts is een idee om de CooKit te versieren. 
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Gebruikte afkortingen:  
 
WG   - Wilde Ganzen  

HoA-REC/N - Horn of Africa Regional Environment Centre/Network 

RET  - Renewable Energy Technology 

SCA  - Solar Connect Association  

SCN         - Stichting Solar Cooking Nederland. 

KoZon  - Stichting Koken met de Zon, Wageningen 

PISDA      - Partnership for Integrated Sustainable Development Association  

NGO  - Non-Governmental Organisation 

ISC/WP  - Integrated Solar Cooking/Water pasteurisation  

WAPI  - Water Pasteurisation Indicator 

GACC  - Global Alliance for Clean Cookstoves 

AAU  - Addis Ababa University 

UNHCR  - United Nations High Commissioner for Refugees 

SCI  - Solar Cookers International, Californië VS 

SCWNet  - Solar Cookers WorldNet, Californië VS 
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Fabricage van de CooKit 

 

 

 

 

Eerst lijm op karton smeren, dan folie 

erop plakken 

Geplakte folie goed laten drogen, 

dan snijden van de CooKit met een 

mal  

 

 

 

 

Verven van CooKit als kwaliteits-

verbetering en een mooier uiterlijk 

Band uit stof knippen en plakken op 

de randen van de CooKit ter 

bescherming. 

 

 

 

 

CooKit vouwen 

 

Gevouwen CooKit, klaar om in tas te 

stoppen 

 


