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Onze projecten in 
West-Afrika
Kozon steunt sinds 1998 CSI-projecten  
(Cuisine Solaire Intégrée) in West Afrika.  
Duizenden vrouwen in Mali, Burkina Faso, Niger, 
Senegal en Tsjaad maken gebruik van deze 
kookmiddelen, dankzij de bedrijfsmatige  
projecten en/of financiële steun van KoZon.
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Onze projecten in 
Oost-Afrika
Sinds 2007 ondersteunen Wilde Ganzen en 
Solar Cooking Nederland (SCN) een groot Solar 
Cooking project in Uganda. In Ethiopië steunt 
SCN sinds 2011 het omvangrijke EU Renewable 
Energy Technology project (RET) waar Integra-
ted Solar Cooking (ISC) deel van uitmaakt.

>>Lees er meer over op bladzijde 3

Wij wensen u hele fijne feestdagen!



 2
 

Samen verder 
 
Het is nu bijna zover: 1 januari 2016 is de nieuwe stichting 
Solar Cooking Nederland – KoZon een feit. 
Er kwam veel bij kijken, juridisch, financieel en praktisch. Maar 
ondanks al dat werk zijn we er allemaal van overtuigd, dat het 
een goede stap is. Samen staan we sterker, zeker in een tijd 
waarin het steeds moeilijker wordt vrijwilligers te vinden en 
fondsen te werven.  
 
In de bijna 18 jaar KoZon en ruim 12,5 jaar Solar Cooking 
Nederland, is veel bereikt. Duizenden vrouwen maken nu 
gebruik van Integrated Solar Cooking (ISC). Beide stichtingen 
hebben een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het 
gebied van zonnekoken en het gebruik van Renewable Energy 
Technology for Households (RET). Die expertise kunnen we nu 
gezamenlijk inzetten om te komen tot samenwerking en 
kennisuitwisseling tussen de landen in Afrika. De eerste 
stappen daarin zijn gezet. Zowel in Uganda als in Mali hebben 
trainingen plaatsgevonden waar de lokale projectleiders aan 
hebben deelgenomen. De 
komende jaren gaan we 
die contacten en 
kennisuitwisseling verder 
uitbreiden om uiteindelijk  
te komen tot kennis- en 
servicecentra ICS/RET in  
zowel Oost- als West-
Afrika.  
 
Onze officiële naam is 
Solar CooKing Nederland - 
KoZon. Voor het dagelijks 
gebruik is gekozen voor: 
Solar Cooking KoZon. Ook  
in ons logo en op de  
website gebruiken we die verkorte naam.  
 
Een van de meest recente aanleidingen tot de fusie was, dat 
een aantal vrijwilligers had besloten, na vele jaren actieve 
inzet, hun werkzaamheden af te bouwen. Dat betekende dat 
beide besturen nieuwe mensen zochten. Met weinig succes. 
Na het besluit om samen te gaan is het gezamenlijk wel gelukt 
nieuwe, enthousiaste vrijwilligers aan te trekken. Dat 
betekent ook dat we afscheid gaan nemen van enkele 
bestuurs- en werkgroepleden. We zijn hen heel veel dank  
verschuldigd voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren 
hebben verzet. Het zal vreemd zijn, deze vertrouwde 
gezichten te missen. Maar we zijn er zeker van dat zij zich 
altijd betrokken zullen blijven voelen bij Solar Cooking KoZon. 
  
Lucretia Gijssen, voorzitter KoZon 
Clara Thomas, voorzitter Solar Cooking Nederland 
 

Visie en beleid 
Ook voor Solar Cooking KoZon blijft het bevorderen van 
geïntegreerd zonnekoken (ISC) en het gebruik van schone 
energie tegen de laagst mogelijke kosten, de belangrijkste 
doelstelling. We kiezen daarbij voor een bedrijfsmatige 

aanpak waarbij vrouwen gestimuleerd worden te participeren 
in de lokale economie.  
 
Geïntegreerd zonnekoken 
De nadruk ligt op het gebruik van de (Solar) CooKit, Solar Box, 
hooimand, een water pasteurisatie metertje en hout 
besparende kooktoestellen: geïntegreerd zonnekoken. 
Integrated Solar Cooking (ISC) / Cuisine Solaire Intégrée (CSI). 
Daarnaast zullen op kleinere schaal Solar lampen en kleine 
zonnepaneeltjes voor dagelijks gebruik in de markt gezet gaan 
worden. 
 
Participatie van vrouwen in de lokale economie 
Om de kwaliteit van leven van vrouwen te verbeteren, 
ondersteunen we lokale ISC/CSI initiatieven waar vrouwen 
volop in kunnen participeren, hun positie kunnen verbeteren, 
inkomen genereren en participeren in de lokale economie. 
Vrouwen zijn ervaringsdeskundig op het gebied van koken en 
dagelijkse activiteiten; zij zijn daardoor bij uitstek vaardige 
marketeers, promotors en instructrices.  

 
Bedrijfsmatige aanpak  
Naast de ontwikkeling van een 
projectplan, wordt een 
bedrijfsplan geschreven voorzien 
van doelstellingen, een plan van 
aanpak en tijdsschema, een 
ISC/CSI promotie- en 
marketingplan en een 
gedetailleerde begroting. 
Daarnaast blijven charitatieve 
projecten mogelijk voor zeer 
arme groepen, zoals 
vluchtelingen en gehandicapten.  

 
 

Projectlanden, netwerken en samenwerken 
Projecten worden aangevraagd door een lokale NGO, 
coöperatie of organisatie. Onze stichting werkt nauw samen 
met deze lokale ISC/CSI experts in de functie van aanspreek - , 
coördinatie – en netwerkpunt.  
 
Taak en functie van Stichting 
De rol van Solar Cooking KoZon is voorwaardenscheppend en 
adviserend. Na een aanvankelijk begeleidende taak in een 
nieuw project, volgt een adviserende en ondersteunende rol.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Productie van hooimanden in Ndondol, Senegal 

Training 
zonnekoken in 
Ethiopië 
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Projecten in Oost-Afrika   
 

UGANDA 
 
Sinds 2007 ondersteunen Wilde Ganzen en Solar Cooking 
Nederland (SCN) het Solar Cooking project in Uganda 
uitgevoerd door Solar Connect Association (SCA). Sinds 2009 
streeft SCA ernaar te werken volgens een businessmodel. 
Vanaf die periode werden behaalde resultaten en 
verkoopcijfers nauwkeurig gedefinieerd en gerapporteerd. 
Medio 2013 werd een bedrijfsplan opgesteld met een 
planning van de ISC activiteiten gedurende de daarop 
volgende vijf jaar. In de loop van 2014 kon worden vastgesteld 
dat het doel van financiële onafhankelijkheid was bereikt. Het 
bedrijf breidde zich uit van Mbarara in het zuidwesten, naar 
de armere buitenwijken en dorpen rondom Kampala. De 
productie blijft vooralsnog plaatsvinden in Mbarara. In 2014 
werd met financiële ondersteuning van Wilde Ganzen en SCN, 
begonnen met de bouw van een Renewable Energy Centre 
met ruimere ISC productie, training en distributiefaciliteiten. 
Het gebouw is, compleet met zonnepanelen, klaar om op een 
prachtige locatie aan de hoofdweg tussen Uganda, Congo, 
Tanzania en Rwanda haar activiteiten voort te zetten en 
verder uit te bouwen. Kortom SCA is eigenaar van een Solar 
Cooking bedrijf met een maatschappelijke doelstelling (social 
business) voor de productie, marketing en verkoop van zonne 
– en andere energie besparende kooktoestellen.  
Het Solar Cooking kleinbedrijf doet goede zaken. In 2014 

werden 5.460 CooKitsets verkocht, 2.540 hooimanden en 
5.040 hout besparende kooktoestellen. Een veelbelovende 
ontwikkeling. Het komende jaar zullen ook Solar lampen en 
zeer kleine zonnepanelen verkocht gaan worden. SCA 
onderzoekt welke andere energievriendelijke toestellen het 
beste in de markt afgezet kunnen worden en opgenomen in 
het assortiment van schone energie kooktoestellen De 
komende tijd zal ook stevig worden ingezet op uitbreiding van 
de markt in andere regio’s van Uganda.  

 
ETHIOPIË 
 
In Ethiopië startte in 2011 het omvangrijke EU Renewable 
Energy Technology project (RET) waar Integrated Solar 

Cooking (ISC) deel van uitmaakt. Verspreid over Ethiopië zijn 
in zes provincies in totaal 20 RET werkplaatsen gebouwd. Eind 
2015 zijn de productie en distributie (verkoop) van zonne- , 
biogas – en hout besparende kooktoestellen opgestart. 
Gedurende 2014 en 2015 vonden op uitgebreide schaal 
publieke promotie en training van lokale werknemers plaats. 

Daarnaast is begonnen met het in de markt zetten van 
zonnelampen en kleine zonnepaneeltjes (opladen van 
mobieltje, radio). Het projectmanagement is in handen van de 
Horn of Africa Environment Centre and Network (HoA-ReC/N), 
afdeling van de Addis Ababa University (AAU) in Addis Ababa.  
Solar Cooking Nederland (SCN) is sinds 2011 als partner in dit 
project verantwoordelijk voor de overdracht van ISC en heeft 
jaarlijks financieel bijgedragen. In 2011 heeft SCN Fikirte 
Regasse Beyene benoemd tot haar vertegenwoordiger en 
solar cooking expert in Ethiopië. Fikirte R.B. is tot op de dag 
van vandaag in functie als project officer lid van de HoA-
ReC/N -Energy staff.  
 
In 2012 werd een Solar Cooking bedrijf opgezet in de 
leefgemeenschap Awura Amba (Noord Ethiopië). Realisatie is 
in handen van de NGO ORDA in samenwerking met de staf van 
het dorp. In 2013 werd een ruime ISC werkplaats gebouwd. 
Momenteel wordt hard gewerkt aan het in de markt zetten en 
verkopen van ISC kooktoestellen.  

 

Projecten in West-Afrika 
 

MALI 
 
KoZon is sinds 1998 actief in West-Afrika. Sinds die tijd hebben 
in Mali ruim 50 kleine en grote CSI-projecten plaatsgevonden 
(CSI is Cuisine Solaire Intégrée). In alle projecten kregen de 
vrouwen de training en de kookmiddelen gratis. Daardoor 
blijven de projecten echter afhankelijk van financiële steun. 
Daarom hebben we de laatste jaren ingezet op bedrijfsmatig 
werken.  
 
Tiby, regio Ségou 
In het laatste project met de Association des Femmes 
Ingénieurs du Mali (AFIMA) in Tiby, omgeving Ségou, hebben 
we deze lijn voorzichtig ingezet. Er zijn 850 vrouwen getraind. 
Uit die groep vrouwen zijn vier coöperaties gevormd, die op 
bedrijfsmatige wijze het zonnekoken verder zouden gaan 
verspreiden, met begeleiding van AFIMA. Onze partner heeft 

Het nieuwe Renewable Energy Centre bij Mbarara 

 Voorlichting en promotie van ISC in Ethiopië 
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echter besloten liever verder te gaan met andere, charitatieve 
projecten. Daarom hebben we voorlopig afscheid van elkaar 
genomen. Jammer, want AFIMA is van grote waarde geweest 
voor de verspreiding van CSI in Mali. Om er voor te zorgen dat 
de coöperaties verder kunnen gaan, werken we aan koppeling 
tussen de coöperaties en het project Togo Tilé.  
 
Togo Tilé, Ségou 
Togo-Tilé is een onderneming op het gebied van zonnekoken 
die in de eerste helft van 2014 is opgericht door Seydou 
Coulibaly. Togo is zijn geboortedorp en Tilé betekent in het 
Bambara ‘zon’. In de zomer van 2014 hebben we met hem 
een tweejarig contract afgesloten voor in totaal 15.000 Euro. 
Voor de aanloopkosten van het bedrijf, een werkplaats, 
productie- en transportmiddelen en de salariskosten.  
Hij is begonnen met productie en verkoop van CooKits, in de 

loop van het jaar is het assortiment uitgebreid met 
hooimanden en solar boxen. Vooral de vraag naar 
hooimanden is groot: ze verkopen er (medio 2015) 75 per 
maand. De totale maandomzet is ca 2.000 Euro. 
Seydou heeft nu vier vaste medewerkers en een aantal 
productiemedewerkers en verkoopsters. Hij heeft 
verkooppunten geopend in Ségou, Bamako en Sikasso. Hij 
streeft uiteindelijk naar een landelijke dekking. Omdat de 
vrouwen de kookmiddelen kunnen afbetalen met het geld dat 
zij uitsparen aan hout, zijn de kookmiddelen ook voor armere 
vrouwen bereikbaar. Maar Seydou zoekt zijn klanten ook, en 
vooral, in de stedelijke middenklasse.  
Na zijn studiereis naar het project in Uganda heeft hij in 
augustus jl. de projectleiders uit Burkina Faso en Senegal 
getraind in bedrijfsmatig werken.  
 
Gehandicapte vrouwen (en mannen) 
Vanaf 2005 heeft KoZon CSI-projecten 
gesteund van de Association Malienne 
des Femmes Handicapées (AMAFH). In 
totaal zijn in Mali nu meer dan 350 
gehandicapte mannen en vrouwen 
getraind en van kookmiddelen 
voorzien. De deelnemers krijgen de 
kookmiddelen na de training voor een 
symbolisch bedrag van 500 FCFA 
(bijna 1 Euro).  
 

Bella vrouwen Mopti 
In samenwerking met Yvonne Gerner, van Rondom Baba in 
Mopti, heeft een flink aantal Bella vrouwen CSI-training 
ontvangen. Vijf van hen zijn opgeleid tot trainsters en zij 
verzorgen nu de trainingen. Afgelopen voorjaar hebben deze 
vrouwen bij Togo Tilé geleerd CooKits en hooimanden te 
maken om die zelf te gaan produceren en verkopen. De 
ZONTA Club Arnhem Area heeft deze training mogelijk 
gemaakt, nadat zij eerder al samen met Wilde Ganzen een 
aantal CSI-trainingen voor Bella vrouwen had gesponsord.  

Timboektoe en Bamako 
De Association pour le Développement Régional Intégrée au 
Mali (ADRIM) heeft met steun van KoZon al een aantal 
projecten gerealiseerd in Timboektoe en Bamako. In 
Timboektoe is dat niet zo eenvoudig vanwege de politieke 
situatie in het noorden van Mali. In Bamako gaat ADRIM 
zonder financiële steun van KoZon succesvol verder met het 
promoten en verkopen van hooimanden.  
 

BURKINA FASO 
In Ouagadougou werkt KoZon al vele jaren samen met de 
Association Écologiste pour le Développement Social (AEDS). 
Zij maken de kookmiddelen zelf en zij geven trainingen. Vorig 
jaar heeft KoZon een eenvoudige verkoop- en opslagruimte 
gefinancierd. De verkoop loopt echter nog niet goed. 
 
De Association Duddal Leydi Men (DLM) in Ouagadougou 
combineert de promotie en de training met de 
alfabetiseringscursussen. Maar ook hier geldt: zij geven de 
trainingen met groot enthousiasme, maar ze verkopen vrijwel 
geen kookmiddelen. 
 
De Association le ‘Bon Samaritain’ pour la Protection de 
l’Envirement et le Développement Socials (ABSPEDS),  startte 
in het ecologisch dorp Tanghin op eigen initiatief een 
zonnekookproject.  
 
Om deze drie organisaties te steunen in hun weg naar 
zelfstandigheid, hebben wij hen in de gelegenheid gesteld in 
augustus jl. een training te volgen bij Togo Tilé in Mali.  
 

NIGER 
In Niger lopen op dit moment geen nieuwe initiatieven, mede 
door de politieke situatie.  
 

SENEGAL 
Samen met de Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal (SPS) 
is KoZon in 2013 gestart met een pilotproject in het dorp 
Ndondol, 30 km van Thies. De lokale partner daar is Caritas 

 Een van de verkooppunten van Togo Tilé in Ségou 

De vijf Bella vrouwen (rechts) in het atelier van Togo Tilé 
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Thies. In dit project zijn 100 vrouwen getraind in CSI. Zij 
hebben allemaal een CooKit ontvangen en FATIM Diaw, onze 
vertegenwoordigster in Senegal, heeft de vrouwen geleerd 
hooimanden te maken. Ook dit project zal op termijn als 
zelfstandig bedrijf verder moeten gaan. Daarom heeft de 
projectleider, samen met Fatim, aan de training in Mali 
deelgenomen.  
 

 
 
 
 

 
TSJAAD 
Op dit moment maken 40.000 vrouwen in zes 
vluchtelingenkampen in Tsjaad gebruik van geïntegreerd 
zonnekoken, mede dankzij de financiële steun van KoZon.  

 
Wij bedanken de vrijwilligers die afscheid nemen 
 
Solar Cooking Nederland (SCN) 
Sinds eind 2008 is Marjan Hermans een zeer toegewijd en 
professioneel secretaris van SCN geweest. Zij was de 
afgelopen zeven jaar van grote betekenis en onmisbaar voor 
het vele werk van de stichting. Niets was haar teveel.  
Ruim tien jaar vervulde Denise Schwirtz een actieve rol bij ISC 
publieke demonstraties. Daarnaast verzorgde zij als lid van de 
werkgroep al die jaren op prima wijze de archivering van het 
fotowerk van de stichting, gerubriceerd op de SCN website.  
Ton de Wit heeft vanaf 2003 met veel zorg en aandacht het 
magazijn beheerd; alle solar cooking materialen waren al die 
jaren opgeslagen bij haar thuis.  
Ook Jolien Hessel was gedurende zeven jaren actief betrokken 
bij fondswervingsactiviteiten. Daarnaast gaf zij samen met 
Jacomine Immink workshops voor Solar Cooking 
geïnteresseerden. 
 
Stichting KoZon 
In mei 2012 trad Jan de Graaff aan als penningmeester van 
KoZon. Het financieel beleid en beheer waren bij hem in 
uitstekende handen. De kascommissie was dan ook altijd 
bijzonder tevreden. Zijn rustige en deskundige inbreng in het 
bestuur zullen we missen.  
 

Financiën 
 
Solar Cooking Nederland 
Ten behoeve van de lopende door SCN medegefinancierde ISC 
projecten in Ethiopië en Uganda zijn in 2015 uitgaven gedaan 
waarvoor in de meeste gevallen in het jaar daarvoor 
voorzieningen waren getroffen. Voor Ethiopië was dat een 
bedrag van 17.070 euro (SCN bijdrage aan EU project van 
HoA-REC en kosten SCN vertegenwoordiger Ethiopië) en voor 
Oeganda was dat een bedrag van 12.058 euro (Renewable 
Energy Centre in Mbarara en solar panels project). De kosten 

van kennisoverdracht en projectcoördinatie bedroegen 2.402 
euro in 2015. Tot begin november 2015 is een bedrag van 
1.931 euro besteed aan PR en voorlichtingskosten. Aan kosten 
van beheer en administratie werd in dezelfde periode 472 
euro uitgegeven.  
 
Fondsenwerving SCN 
Wat betreft de baten uit eigen fondsenwerving is gedurende 
het jaar 2015 (stand per 1 november 2015) een totaal bedrag 
van 10.667 euro ontvangen. Het donatie bedrag van de kleine 
giften (giften beneden de 500 euro) bedroeg 2.367 euro. De 
grotere donaties (giften van 500 euro en meer) waren 
afkomstig van particuliere stichtingen en een aantal 
individuele particuliere donoren (stand per 1 november 2015: 
8.300 euro). Van Wilde Ganzen ontvingen we een 
projectpremie van 3.882 euro. Naar verwachting zal het 
bedrag aan baten uit eigen fondsenwerving in de maanden 
november en december verder toenemen (geschat 4.000 
euro). Een en ander betekent dat de totale inkomsten over 
2015 ongeveer geschat 15.000 euro zullen bedragen 
tegenover totale uitgaven van ongeveer 34.000 euro. 
Aangezien voor vrijwel alle projectuitgaven in het jaar 
daarvoor voorzieningen zijn getroffen zal het vermogen van 
de stichting niet negatief worden beïnvloed. 
Henk Crietee, penningmeester SCN 
 

Stichting KoZon  
In de laatste nieuwsbrief werd naast het financiële overzicht 
over 2014 ook een kort overzicht gegeven van de inkomsten 
en uitgaven van KoZon in de eerste helft van 2015, omdat er 
voor de fusie een halfjaarlijks financieel verslag moest worden 
overlegd. Inmiddels heeft in juli en augustus het (business) 
trainingstraject plaatsgevonden, dat vanwege reis-, verblijf- en 
trainingskosten van de deelnemers, eerst in Uganda en 
vervolgens in Mali, in totaal ongeveer 15.000 euro gekost 
heeft en dat gefinancierd wordt uit een vorig jaar ontvangen 
grote donatie.  
Inmiddels zijn ook de 
eerste, uit die training 
voortgekomen, 
voorstellen ontvangen 
voor een aantal 
nieuwe projecten in 
Burkina Faso en 
Senegal, maar deze 
projecten zijn nog niet 
gestart. Het Togo-Tilé 
project in Mali loopt 
ondertussen gewoon 
door, zowel de uitvoering- als de onderzoekactiviteiten. 
 
Fondsenwerving KoZon 
In het tweede half jaar is een viertal vrij grote donaties 
ontvangen, naast de reguliere donaties, samen ter waarde van 
4.000 euro. En in november en december worden naast 
diverse kleine donaties nog een toegezegd bedrag van 1.000 
euro en twee schenkingen van totaal 7.000 euro verwacht. 
Wij danken alle donateurs wederom van harte voor hun 
bijdragen.  
Voorlopige schattingen geven aan dat de totale inkomsten 
over 2015 ongeveer 25.000 euro zullen bedragen, tegenover 

Evaluatie van 
het pilot project 
in Ndondol 

Seydou Coulibaly demonstreert de Solar 
Box tijdens de training in Mali 



6
 

totale uitgaven van ongeveer 30.000 euro. Daarmee zal het 
vermogen enigszins omlaag gaan naar ongeveer 21.000 euro. 
Jan de Graaff, penningmeester KoZon 

Op de  websites van de beide stichtingen staan de financiële 
jaarverslagen van de voorgaande jaren. Vanaf 1 januari 2016 
staan alle financiële gegevens ook op de nieuwe website.  
Deze nieuwe website is vanaf 1 januari 2016 beschikbaar. 

PR en Fondsenwervingsactiviteiten 

Solar Cooking Nederland (SCN)  
Ook dit jaar waren onze trouwe donateurs weer royaal met 
financiële ondersteuning. Met grote dank daarvoor.  
Onder de inspirerende invloed van Ineke Poley was het 
diaconieteam van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap (VG) in 
Hilversum bijzonder actief met het geld inzamelen voor het 
solar cooking project in Awura Amba (Amhara, Ethiopië).  
Jl. oktober kon de VG 1.200 euro overhandigen aan het SCN 
bestuur. Waarvoor veel dank.  
De Wereldwinkel Bussum 
nodigde SCN uit om haar 20-
jarig bestaan mee te vieren. 
Het was een drukbezochte 
publieksactiviteit met veel 
geïnteresseerde bezoekers.  

KoZon 
Ook KoZon kon dit jaar weer rekenen op de steun van veel 
trouwe donateurs. Heel erg bedankt daarvoor.  
KoZon ontving 1.950 euro van het eindejaarsgeschenk 
‘Tintelingen’ van Wageningen Universiteit en Research 
Centrum (WUR). Het geld is besteed aan een project voor 
gehandicapte mannen en vrouwen.  
De Rotary Club Wageningen heeft ons 1.000 euro toegezegd, 
een deel van de opbrengst van Rotary on Wheels, waar KoZon 
met een stand aanwezig was.  
Voor beide organisaties geldt: heel hartelijk bedankt! 

 
  
 
 

 
KoZon was ook dit jaar vertegenwoordigd met een stand op 
het Belmondo Festival in Wageningen en bij de NVAS Africa 
Day 2015 ‘Africa & Technology’ in Delft. 

Hoe kunt u Solar Cooking KoZon steunen? 
De afgelopen jaren zijn beide stichtingen royaal ondersteund 
door een groot aantal trouwe donateurs. Onder andere met 
eenmalige schenkingen, regelmatige incasso’s, legaten en 
lijfrenteschenkingen. Soms ook met de opbrengst van een 
verjaardags- of jubileumgeschenk. Wij zijn daar heel blij mee 
en het stelt ons in staat te blijven voldoen aan de grote vraag 
naar projecten in onze doellanden. Wij hopen dat wij ook in 
de toekomst op die steun mogen blijven rekenen. Omdat alle 
medewerkers op vrijwillige basis werken, zonder vergoeding, 
is onze overhead bijzonder laag: ongeveer 5%. Dus 95% komt 

rechtstreeks ten goede aan de projecten. De Belastingdienst 
heeft ons laten weten, dat de nieuwe stichting ook de ANBI-
erkenning krijgt.  
U kunt een eventuele donatie overmaken naar één van onze 
twee bankrekeningen. 
NL 06 TRIO 0254 7056 34 t.n.v. St. Solar Cooking Nederland 
NL 57 ABNA 0404 8116 71 t.n.v. Stichting KoZon 
Op onze nieuwe website (vanaf 1 januari 2016) staat een 
formulier waarmee u een bedrag kunt schenken. Ook kunt u 
daar een formulier downloaden van de belastingdienst, 
waarmee u een lijfrenteschenking kunt aanmelden. 
 
Stichting Solar Cooking Nederland – KoZon per 1-1-2016  
 
Comité van Aanbeveling 
Drs. J. Bos, Oud-ambassadeur Soedan en Ethiopië  
Jan Pronk 
Prof. Dr. Ir. R. Rabbinge, Em. Universiteitshoogleraar WUR, CGIAR   
Jan Terlouw, natuurkundige, voormalig politicus, schrijver  
Herman Wijffels 
 
Bestuur: 
Voorzitter: Lucretia Gijssen-Boerebach 
Secretaris: Dicky Fisscher 
Penningmeester: Gaudence Havyarimana 
Bestuurslid, coördinator Oost-Afrika: Clara Thomas 
Bestuurslid, coördinator West-Afrika: Hans de Vries 
 
Projectcoördinatie 
Ethiopië: Clara Thomas en vacature 
Uganda: Henk Crietee en Theo Sinke 
Burkina Faso: Carja Butijn en Hans de Vries 
Mali: Wilma Goppel en Piet Sluimer 
Niger: Carja Butijn 
Senegal: · Wilma Goppel en Arnoud Pollmann 
 
Werkgroep PR en Fondsenwerving c.a. 
Coördinatie: Lucretia Gijssen 
PR (Website, jaarverslag, nieuwsbrieven, folders):  
Karin Gijssen en vacature(s) 
Foto- en filmarchief: Miny van den Brink 
Vertalingen Engels en Frans: Lianne Faili 
Scholing: Jacomine Immink 
Magazijnbeheer: Frank Hagedoorn en Piet Sluimer 
 
Werkgroep ISC/CSI Techniek 
Coördinatie: Clara Thomas 
Piet Sluimer, Frank Hagedoorn, Arnoud Pollmann 
 
Solar Cooking KoZon  
werkt samen met: Wilde Ganzen 
 
Contact: Solar Cooking KoZon 
Secretariaat: Forel 288, 3824 LG Amersfoort 
Tel. 033 – 472 31 38 
 
e-mail: info@kozon.org of post@solarcooking.nl   
internet: www.kozon.org of www.solarcooking.nl 

 

Vanaf 1-1-2016:  
e-mail: secretariaat@solarcookingkozon.nl   
internet: www.solarcookingkozon.nl 
 
Bank:  
NL 06 TRIO 0254 7056 34  t.n.v. Stichting Solar Cooking Nederland 
NL 57 ABNA 0404 8116 71 t.n.v. Stichting KoZon 

Belmondo Festival 
Wageningen 

Bij de Wereldwinkel Bussum 
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