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Afscheid en wisseling van de wacht
Alweer bijna een jaar geleden droeg
Lucretia (Luc) Gijssen-Boerebach de
voorzittershamer van Solar Cooking
KoZon aan mij over na bijna negen jaar
voorzitterschap. Luc laat een gezonde
stichting met een prachtige missie en een
groep enthousiaste vrijwilligers achter.
Het bestuur en alle vrijwilligers zijn Luc
zeer dankbaar voor haar nimmer
aflatende inzet en bevlogenheid in al die
jaren dat zij betrokken was bij de
stichting. Helaas hebben wij afgelopen jaar afscheid moeten nemen van Wietske
Alma Jongbloed, de oprichtster van de Stichting KoZon, die op 86-jarige leeftijd is
overleden. In onze laatste nieuwsbrief heeft Luc namens alle vrijwilligers een
In memoriam geschreven waarin zij haar waardering uitspreekt voor Wietske die zich
jarenlang hard maakte om het leven van vrouwen in Afrika te verbeteren door op zon
te koken en gebruik te maken hooimanden, houtbesparende oventjes en
zogenaamde Wapi’s.
2018: jaar van nieuwe initiatieven en projecten
Sinds een aantal jaren werken wij met een bedrijfsmatige aanpak. Samen met onze
lokale partners richten wij ons op de ondersteuning van initiatieven voor
geïntegreerde zonnekookbedrijfjes die de potentie hebben economisch zelfstandig te
worden binnen een periode van 3-5 jaar. Hiermee dragen onze projecten, naast het
tegengaan van verwoestende ontbossing en verbetering van de gezondheid, bij aan
de werkgelegenheid en de economische zelfstandigheid van vrouwen. In 2018
hebben wij deze lijn in de landen waar wij actief zijn doorgezet. Daarnaast zijn wij
samen met onze partners een aantal nieuwe, veelbelovende projecten en initiatieven
gestart. Onder meer een succesvolle 7-daagse training voor huidige en potentiële
nieuwe partners eind oktober 2018 in Burkina Faso. In Kenia hebben wij diverse
informatiebijeenkomsten gesponsord die in een aantal gevallen de start waren van
een nieuw project. Ik nodig u graag uit de verhalen van onze projectcoördinatoren te
lezen verderop in dit jaarverslag.
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Bestuur en medewerkers
Afgelopen jaar hadden we naast het vertrek van Luc ook enkele andere mutaties in
de personele bezetting van de stichting. Helaas is Michiel Klei slecht korte tijd
bestuurslid/coördinator West-Afrika geweest. Begin 2019 hebben we een nieuw
bestuurslid/coördinator West-Afrika gevonden in de persoon van Mario van
Luijtgaarden die inmiddels met veel enthousiasme is gestart. We hebben helaas ook
afscheid moeten nemen van Regina van Tongeren en Thijs van den Berg (werkgroep
PR en Fondswerving), omdat zij hun activiteiten voor de stichting niet meer konden
combineren met hun dagelijkse werkzaamheden. Wij zijn Thijs en Regina heel
dankbaar voor hun inzet en enthousiasme. Gelukkig hebben we in ieder geval voor
het beheer van de website een tijdelijke vervanger gevonden, Jasper Hoving. We zijn
nog op zoek naar een allround communicatie en marketing specialist.
Dank aan onze donateurs en sponsors
Zonder de steun van onze trouwe en betrokken donateurs en schenkers zoals u
kunnen wij dit werk niet doen. Mede namens onze Afrikaanse partners willen wij u
hier hartelijk voor bedanken. Wij hopen natuurlijk dat wij ook in de toekomst op uw
steun mogen blijven rekenen. De laatste jaren hebben wij een aantal veelbelovende
nieuwe projectaanvragen ontvangen van onze lokale partners. Wij ondersteunen die
projecten graag om geïntegreerd zonnekoken in Afrika verder te ontwikkelen. Dat
betekent echter dat wij geld nodig hebben om deze projecten financieel te
ondersteunen. Graag maken we u in een begeleidend schrijven attent op
fiscaalvriendelijke manieren om ons te steunen. Wij doen er alles aan om onze
overheadkosten zo laag mogelijk te houden, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw
bijdrage vrijwel geheel aan onze projecten ten goede komt.
Caspar Baltussen, namens het bestuur
Voorzitter Solar Cooking Nederland – KoZon
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1. Projecten in Oost-Afrika
KENIA
In Kenia doen onze lokale partners het goed. Ze zijn ondernemend en zien kansen om
nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Didacus Odhiambo (Farmers With A Vision in
Bumala, West-Kenia) en Samuel Odhiambo (Asulma Centre in Nairobi) zijn na een
pilot van een jaar gestart als social enterprise. De omzet bij Didacus was het eerste
jaar aardig in lijn met zijn verkoopplan. Eind 2018 heeft hij zijn plan voor het tweede
jaar ingediend. Bij Samuel was de omzet in het voorjaar wat minder dan gepland,
voornamelijk door slecht weer, maar daarna trok de omzet aan. We zijn derhalve
optimistisch over de levensvatbaarheid van beide ondernemingen.
Omdat plastic zakken, zoals gebruikt in de Cookits, in Kenia verboden zijn, stappen ze
in Kenia over op de Haines cooker. Deze is weliswaar duurder, maar ook efficiënter
en gaat langer mee. Een alternatief is de conische cooker, die Samuel geïntroduceerd
heeft. Hij heeft ook een grotere
versie (diameter 1,2 m) met een
hoger vermogen: 1 liter water
kookt in ongeveer 10 minuten. Dat
is interessant voor bijvoorbeeld
scholen die tussen de middag voor
een paar honderd leerlingen
moeten koken. Een groot voordeel
van de conische cooker is dat de
productiekosten minder dan €10
Voorlichting over zonnekoken bij Asulma Centre
zijn.
Zowel Didacus als Samuel hebben in mei een ‘Clean cooking and food processing’
workshop in Kampala bijgewoond. Naast nuttig en leerzaam hebben zij er ook veel
nieuwe contacten opgedaan. Wat zij onder andere leerden, is hoe zij door het
mengen van afval van houtskool met klei en stijfsel van cassave briketten kunnen
maken en verkopen als brandstof in houtbesparende ovens. En hoe zij in een
‘gasifier’ van houtafval, takjes e.d. houtskool kunnen maken en de gassen die daarbij
vrijkomen weer kunnen gebruiken om te koken. Didacus is daarbij bezig met het
drogen van fruit met zonnedrogers, bijvoorbeeld mango’s (die in zijn regio in
bepaalde tijden overvloedig aanwezig zijn) waardoor deze langer houdbaar blijven.
In november kregen wij aanvragen binnen voor Integrated Solar Cooking ISC
informatie/promotie bijeenkomsten van één dag in Homa Bay, Kisumu en Eldoret.
Deze hebben wij kunnen honoreren. Inmiddels hebben de bijeenkomsten plaatsgevonden. Die in Homa Bay heeft geleid tot de aanvraag van een pilot van een jaar.
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Verder is er contact met Shammah Centre (een school en bijbehorende organisatie)
in de grootste sloppenwijk van Nairobi (Kibera), waar eerder al een ééndaagse
bijeenkomst gehouden is, over een pilotproject van 1 jaar.
UGANDA
Projectbezoeken:
In het voorjaar van 2018 was onze projectcoördinator Theo Sinke in Uganda. Hij
bezocht de bestaande vestigingen van onze huidige partner Solar Connect
Association (SCA) waaronder hun vestiging in Gulu . Daarnaast werd ook overleg
gevoerd met een aspirant nieuwe ISC partner van ons in Kamuli. Zijn bezoek viel
deels samen met het afscheidsbezoek van Clara Thomas, oprichter en voormalig
voorzitter van Solar Cooking Nederland. Clara was vanaf het begin betrokken bij Solar
Connect Association.
Solar Connect Association (SCA)
De omzet van de SCA nam toe. Dat kwam deels door levering van zijn ISC producten
aan de nieuwe ISC onderneming Solar Solve in Kamuli, die in september van start
ging (zie hieronder), deels omdat een belangrijke opdrachtgever uit Zuid Soedan het
laatste kwartaal met een flinke order kwam, onder meer de productie van drogers
die 10 kg fruit per keer kunnen drogen.
Naast het bestaande assortiment produceert en verkoopt SCA sinds dit jaar ook de
zogenaamde Haines cookers, een soort verbeterde Cookit. De Haines Cooker wordt
gemaakt van kunststof met reflecterende laag in plaats van karton beplakt met
aluminium en heeft een veel hogere warmteopbrengst.
De transportkosten van SCA zijn in 2018 gelukkig weer gedaald, omdat de
bedrijfsauto waar de bestuurder in 2017 een ernstig ongeluk mee had, is
gerepareerd. Om het herstel van de auto te bekostigen heeft SCA de geplande
investering voor de productie en verkoop van eco briketten noodgedwongen moeten
uitstellen tot 2019. Wel heeft SCA in 2018 een tweede elektrische Wapi-maker van
ons gekregen, waarmee zij o.a. de kwaliteit [uniformiteit] van de geproduceerde
Wapi’s beter kunnen garanderen . Verder hebben wij in 2018 een schenking van
1200 euro aan SCA gedaan voor de aanschaf van promotiemiddelen.
Gulu , Noord-Uganda
Bij het bezoek van Theo Sinke aan de SCA vestiging in Gulu heeft de bedrijfsleider
Labeja Yafez Festor de gewenste verzelfstandiging met hem besproken. Voor ons is
een positieve evaluatie van het Gulu project (als nevenvestiging van SCA) een
voorwaarde voor financiële ondersteuning. Het eindverslag van dit project geeft
echter onvoldoende informatie, zodat we op dit moment niet bereid zijn tot verdere
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financiële steun. Labeja Yafez Festor heeft zijn ISC promotie en verkoop activiteiten
wel zelfstandig voorgezet, zij het op kleine schaal.
Nieuwe vestiging in Kamuli, Oost Uganda.
Belangrijkste ontwikkeling
in Uganda is de start van
een nieuwe vestiging in
Kamuli. Het bedrijf Solar
Solve onder leiding van
Robert Kyabire heeft een
vestiging in Butabala village,
gelegen aan de weg van
Jinja naar Kamuli. Solar
Solve heeft afspraken met
SCA over technische
ondersteuning. Ook levert
SCA in eerste instantie alle
ISC solar cooking
Demonstratie Butabala village in omgeving Kamuli
producten, die Solar Solve
verkoopt. Het is de bedoeling dat Solar Solve zo snel mogelijk een deel van de ISC
producten zelf gaat maken (hooimanden) of lokaal laat maken (solar boxen).
Hiermee kan Solar Solve fors besparen op transportkosten en creëert zij lokale
werkgelegenheid. Voor de verkoop maken zij onder meer gebruik van zeven
community mobilisers. Deze dames hebben elk twee dorpen onder hun beheer.
Regelmatig worden Group Cooking demonstraties in de dorpen georganiseerd. De
vrouwen krijgen een percentage van de verkoop opbrengsten.
Nieuw project op stapel
Twee aspirant ondernemers willen in 2019 een Pilot Project voor solar cooking
beginnen in Jinja, gelegen in het zuiden aan het Victoria meer. Beide ondernemers
hebben stage gelopen bij de vestiging in Kamuli.
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2. Projecten in West-Afrika
MALI
FERAPH : 50% korting op zonnekookproducten voor mensen met een beperking
De Fédération Régionale des Associations de Personnes Handicapées (FERAPH) in
Sikasso werkt sinds 2016 met ons samen aan de gesubsidieerde distributie van
zonnekooktoestellen onder hun
leden. De leden van FERAPH krijgen
dankzij het project 50% korting op
de aankoop van zonnekookproducten die het Malinese
zonnekookbedrijf Togo Tilé levert.
In februari 2018 organiseerde Togo
Tilé in het kader van deze samenwerking weer een trainings- en
kookdemonstratie. Na de demonstratie kochten 40 FERAPH-leden in
totaal 30 hooimanden, 10 Cookits,
20 zonneboxen, 10 verbeterde
houtovens en 40 Wapis.
Training FERAPH Sikasso

Togo Tilé : een florerend bedrijf
Het zonnekookbedrijf Togo Tilé in Mali is al jaren het paradepaardje van onze
stichting en groeide in vijf jaar tijd uit tot een middelgroot bedrijf. Daarom hadden zij
snel een nieuw bedrijfspand nodig, dat wij mede financierden en begin 2018 officieel
geopend werd. Daarbij hebben wij in 2018 de helft van de kosten bijgedragen voor
een zonnepomp voor de watervoorziening van het pand en drie bedrijfsnaamborden.
Ook ontving Togo Tilé via ons twee Wapi-makers. De Wapi, Water Pasteurisatie
Indicator, is een eenvoudige thermometer die aangeeft wanneer het water de juiste
temperatuur heeft bereikt voor pasteurisatie (65 à 70⁰). Bedrijfsleider Seydou
Coulibaly is zeer tevreden met deze nieuwe aanwinst, omdat de productie dankzij de
Wapi’s veel efficiënter geworden is.
De productie van zonnekookproducten door Togo Tilé verloopt nog steeds zeer
voorspoedig. De hooimand stond in 2018 nog steeds aan kop met maandelijkse
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verkoopcijfers van ongeveer 800 stuks. Daarnaast verkopen ze per maand ongeveer
75 zonneboxen, 5 parabolen, 70 houtbesparende ovens en 15 Cookits. Het bedrijf
heeft inmiddels meer dan 80 medewerkers in dienst en 18 verkooppunten in 12
verschillende steden verspreid over het hele land.
BURKINA FASO
Handicap Solidaire Burkina Faso (HSB) : pilot project training en marktverkenning
Sinds 2017 werkt Handicap Solidaire Burkina Faso - een belangenorganisatie van en
voor mensen met een handicap - samen met ons. Een eerste pilotproject voor een
training in het gebruik van zonnekookproducten en een marktverkenning voor de
verkoop van de producten vond plaats in 2018. Tijdens een driedaagse training in
maart maakten 15 leden van HSB kennis met de Cookit, de zonnebox, de hooimand
en de Wapi. Elke dag werden lokale gerechten bereid met behulp van de
zonnekookproducten, waardoor de deelnemers de mogelijkheden van de
verschillende producten goed leerden kennen.
In november 2018 kon HSB nog deelnemen aan de gezamenlijke training voor alle
partners in Burkina Faso. Na deze training heeft HSB zelf twee verkoop
demonstraties georganiseerd. Overtuigd van de potentie van zonnekoken in Burkina
wil HSB in 2019 met onze ondersteuning haar eerste eigen productie en verkoop
starten.

Training gebruik zonnekookproducten HSB
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Tanghin
Ook het tweede jaar is er hard gewerkt in het project. Er waren regelmatig
voorlichtings- en demonstratiebijeenkomsten over het zonnekoken binnen en buiten
het dorp. De verkoop laat nu een voorzichtige stijging zien. Het is niet alleen wennen
aan zonnekoken maar ook de beperkte inkomens van lokale huishoudens verklaren
waarom de ontwikkeling traag gaat. Daarbij bestond de wens om de marketing- en
voorlichtingstechnieken te
versterken en productietechnieken op te doen door een
herhalingscursus en toevoeging
van nieuwe kennis. Die cursus
heeft uiteindelijk eind oktober
– begin november 2018
plaatsgevonden. Ondanks de
steeds grotere onveiligheid in
het land door terroristische
Zeer geslaagde cursus in Pabré (Burkina Faso)
aanslagen is Carja Butijn, als
medeontwikkelaar van de cursus, afgereisd naar Burkina Faso om bij deze cursus van
7 dagen aanwezig te kunnen zijn. Het werd een groot succes. Ook vertegenwoordigers van het project HSB en potentiële leden van een project in het dorp
Lintiba en een project in een wijk in de hoofdstad Ouagadougou namen deel. Niet
alleen de inhoud sloot aan bij de behoefte (en mag voor de nieuwkomers nog deels
worden herhaald), maar ook de kennismaking en samenwerking tussen de
(potentiële-) projecten lijkt veel belovend en versterkt de mogelijkheden binnen de
projecten: “en semble en avant”.
Tanghin heeft het afgelopen jaar ook een winkeltje mogen bouwen. Dit staat aan de
doorgaande weg en met een permanente ketel water in een Cookit kunnen
voorbijgangers een kop thee krijgen. Zo worden de potentiële klanten de winkel
ingetrokken en dat lijkt al tot een kleine verhoging van de verkoop van zonnekookmaterialen te leiden. Er wordt een succesvol derde projectjaar verwacht.
Het dorp Lintiba heeft met behulp van twee vertegenwoordigers van de NGO Solider,
nog geen projectdocument rond kunnen krijgen. De twee van Solider hebben met
succes en veel nieuwsgierigheid eveneens de cursus in oktober gevolgd. Zij moesten
wennen aan het niveau dat wij stellen aan projecten en documenten. Maar het dorp
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worstelt ook met een wisseling van bestuur en onjuiste adviezen door dat bestuur
richting project. Het kost even tijd, maar we verwachten dat het toch echt van start
gaat. Het enthousiasme voor dit type project is bijzonder groot in dit dorp.
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3. Financieel jaarverslag 2018
I. Inleiding
Ook in 2018 hebben we weer een aantal geïntegreerde zonnenkookprojecten
(financieel) gesteund in Mali, Burkino Faso, Kenia en Uganda. In dit verslag geven wij
een korte financiële verantwoording van de door de donateurs en schenkers ter
beschikking gestelde gelden aan onze Stichting Solar Cooking KoZon (SCK).
II. Inkomsten en uitgaven in 2018 (exploitatierekening)
Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van de gerealiseerde inkomsten en
uitgaven van de SCK in 2017 en 2018.
Inkomsten
De totale inkomsten zijn in 2018 iets hoger uitgekomen door de ontvangst van een
lijfrenteschenking van € 10.000,00 en een stijging van de particuliere donaties met
ruim 8% naar € 15.610,55. Echter de donaties van diverse organisaties vielen helaas
terug van € 12.2555,48 in 2017 naar € 5.905,95 in 2018.
De verkoop van CooKits in Nederland was in 2018 iets lager dan in 2017 en kwam uit
op € 390,00.
De rente inkomsten op de spaarrekeningen zijn in 2018 nagenoeg nihil geweest.
Uitgaven
Het grootste deel van de totale uitgaven ging in 2018 naar bestaande en een aantal
nieuwe veelbelovende projecten in Kenia (totaal € 17.366,73). In Uganda hebben we
een nieuw project in Kamuli financieel ondersteund.
In Burkino Faso is in totaal € 14.225,28 uitgegeven aan lopende projecten en aan een
zeer geslaagde gecombineerde 7 daagse training.
De totale uitgaven aan projecten en trainingen/informatiebijeenkomsten is
fractioneel lager in 2018 vergeleken met 2017. Daarnaast zijn de overheadkosten
wederom laag (6,82 % van de uitgaven), zodat het percentage van de ontvangen
donaties en schenkingen die direct besteed worden aan de projecten 93,18 %
bedraagt in 2018.
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Tabel 1. Realisatie inkomsten en uitgaven van Solar Cooking-KoZon in 2017 en 2018
Inkomsten
Lijfrenteschenking
Donaties van particulieren
Donaties van organisaties
Verkoop CooKits
Rente op spaarrekeningen
Aluminium folie (Uganda)
Totale inkomsten
Uitgaven
Projecten
Burkino Faso - HSB
Burkino Faso - training
Burkino Faso - Tanghin I
Burkino Faso - Tanghin II
Mali - Togo Tilé
Maili - FERAPH
Kenia - Bumala (FWAV)
Kenia - Nairobi (Asulma Centre)
Kenia - Eldoret
Kenia - Kisumu (Amstrong Women)
Kenia - Homa Bay (The Oasis of Life)
Uganda - SCA Kampala
Uganda - Gulu
Uganda - Nakivale Refugee Settlement
Uganda - Kamuli
Overig kosten gerelateerd aan projecten
Missies en coördinatie (werkbezoeken)
Aanschaf materiaal
Productie WAPI’s
Verzending CooKits/materiaal
Totale uitgaven aan projecten
Overheadkosten
Vergaderkosten
Lidmaatschappen
Nieuwsbrief (incl. verzending)
Website
Opslag
Administratie, bank- en notariskosten
(Reis-) kosten medewerkers
Jaarverslag (incl. verzending)
Onvoorzien (fout incasso)/algemene kosten
Terugbetaling AFIMA
Totale uitgaven aan overheadkosten
Totale uitgaven
Totale inkomsten minus uitgaven
Percentage direct besteed aan projecten

2017
14.404,00
12.255,48
435,90
30,81
886,00
28.030,19
2017

2018
10.000,00
15.610,55
5.905,95
390,00
0,43
31.906,03
2018
2.578,35
4.922,90

2.038,50
3.018,00
1.530,65
1.076,00
6.771,00
5.076,00

2.105,50
7.963,00
6.057,50

6.724,03
871,50
96,50
9.417,72
5.486,55
874,88
753,68
833,90
1.221,50

3.623,00
7.828,40

43.464,55
521,00
471,39
385,29
347,18
580,36
478,14
302,90
558,42
10,00
68,80
3.723,48
47.188,03
-19.157,84
92,11 %
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2.510,33
408,38
794,75
124,20
41.244,17
578,55
513,75
484,12
282,81
523,27
79,04
538,46
20,00
3.020,00
44.264,17
-12.357,24
93,18 %

III Balans
De in de balans opgenomen bedragen voor aangegane verplichtingen voor diverse
projecten, zijn bedragen die eerder contractueel zijn vastgelegd en waar de
openstaande bedragen aan de hand van tussentijdse rapportages nog moeten
worden uitbetaald.
Tabel 2. Balans Solar Cooking - KoZon per 31-12-2017 en 31-12-2018
Saldo betaalrekening ABN AMRO
Saldo spaarrekening ABN AMRO
Saldo betaalrekening Triodos Bank
Saldo spaarrekening Triodos bank

Totaal saldo

Balans per 31-12-2017
5.301,86
25.056,09
25.711,62
35.328,42

91.397,99

Vermogen
Verplichting aan HSB
Verplichting aan Tanghin II
Verplichting aan Bumala
Verplichting aan Asulma
Voorziening voor HSB*

62.482,64
2.553,35
7.362,00
5.000,00
8.000,00
6.000,00

Vermogen en crediteuren

91.397,99

* Deze voorziening is opgenomen omdat er eind 2017 akkoord was voor dit project
(gedeelde training in Burkino Faso), maar nog geen overeenkomst was getekend. In
2018 is deze voorziening in zijn geheel vrijgevallen.

Saldo betaalrekening ABN AMRO
Saldo spaarrekening ABN AMRO
Saldo betaalrekening Triodos Bank

Balans per 31-12-2018
4.507,59
20.056,52
19.148,22

Saldo spaarrekening Triodos bank

35.328,42

Totaal saldo

79.040,75
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Vermogen
Verplichting aan Tanghin II
Verplichting aan Bon
Samaritain
Verplichting aan Kamuli
Verplichting aan Asulma

71.309,33
637,97

Vermogen en crediteuren

79.040,75

1.380,00
3.200,00
2.513,45

4. Verklaring Kascommissie Stichting Solar Cooking Nederland –
KoZon
De kascontrolecommissie van de Stichting Solar Cooking KoZon heeft op 16 april
2019 de boekhouding en het financieel jaarverslag van het Bestuur over het jaar
2018 gecontroleerd en beoordeeld.
De boekhouding en het financieel jaarverslag werden opgemaakt, ter beschikking
gesteld en ter plekke toegelicht door de penningmeester, mevrouw G. Havyarimana.
Wij hebben vastgesteld dat:
1) De banksaldi volgens het financieel jaarverslag overeenstemmen met de
dagafschriften van beide banken van het begin en het einde van het
boekjaar 2018.
2) Het saldo van inkomsten en uitgaven overeenkomt met het saldo van de
exploitatie (€ 12.357,24).
3) Het vermogen juist is vastgesteld ( € 71.309,33 )
Het geheel is in een overzichtelijk en nauwkeurig financieel jaarverslag helder
gepresenteerd. Met genoegen is vastgesteld dat de overhead wederom minimaal is
en dat kennelijk het overgrote deel van het werk direct ten nutte gekomen is aan de
projecten.
De Commissie is ervan overtuigd dat de gepresenteerde financiële rapportage
correct is en voldoet. Op grond van haar bevindingen stelt de kascommissie voor om
het Bestuur over het gevoerde financiële beleid en de verslaggeving daarvan voor het
boekjaar 2018 décharge te verlenen.
Het lijkt een goede strategie te zijn geweest om de bankrekeningen van de twee
banken te behouden. Terwijl het waarschijnlijk handig is om de meeste dagelijkse
financiële zaken bij één bank te doen (die het meest toegankelijk is), is het
klaarblijkelijk goed de continue stroom van belangrijke donaties via de andere bank
te laten doorlopen.
Ede, 16 april 2019.
Was getekend:
Drs. J.A.A. van Tienen

Dr. Ir. J. de Graaff
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5. Sponsors
Ook in 2018 konden wij weer rekenen op de steun van veel donateurs en sponsors.
Graag willen wij u bedanken voor uw onmisbare steun. Particuliere schenkers willen
vaak niet genoemd worden. Daarom beperken we ons tot stichtingen en fondsen:
Stichting KCE Fonds, Eemnes
Stichting Pelgrimshoeve, Zoetermeer
Prot. Gemeente Laren-Eemnes, Eemnes
Diaconie v.d. Buitengewone Wijkgemeente Vrijzinnig Hervormden, Delft
Stichting Reginafonds, Amsterdam
Basic Needs Foundation, Huizen
Stichting Gifted Art, Rotterdam
SKG Prot. Gemeente Hilversum, Hilversum
Behalve directe financiële steun ontving Solar Cooking KoZon in 2018 ook bijdragen
in natura of indirecte financiële steun:
Bongers Verhuizingen B.V., Wageningen: gratis opslag CooKits en
aluminiumfolie en korting op de opslag van overige materialen.
Drukkerij Van Eck en Oosterink, Dodewaard: 50% korting op de drukkosten
van de Nieuwsbrief en Jaarverslag.

6. Hoe kunt u Solar Cooking KoZon steunen?
Ook dit jaar is onze stichting weer royaal gesteund. Onder andere met eenmalige
schenkingen, regelmatige incasso’s, legaten en lijfrenteschenkingen. Soms met de
opbrengst van een verjaardag of jubileum. Wij zijn daar heel blij mee en het stelt ons
in staat door te gaan met het werk in Afrika. We hopen dat we ook in de toekomst op
die steun mogen blijven rekenen. Wanneer u een jubileum of feest, Solar Cooking
KoZon onder de aandacht van uw gasten wilt brengen, zorgen wij graag voor
informatie- en promotiemateriaal. Ook zijn wij altijd bereid demonstraties of lezingen
te geven bij verenigingen, scholen, kerken of serviceclubs.
Voor aanvragen: secretariaat@solarcookingkozon.nl of tel. 033-472 31 38.
Omdat alle medewerkers op vrijwillige basis werken, zonder vergoeding, is onze
overhead laag. Uw bijdrage komt dan ook vrijwel geheel ten goede aan de projecten.
U kunt een eventuele donatie overmaken naar één van onze twee bankrekeningen.
NL 57 ABNA 0404 8116 71 t.n.v. Solar Cooking KoZon
NL 06 TRIO 0254 7056 34 t.n.v. Solar Cooking KoZon
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Wij willen onze schenkers en donateurs graag op de hoogte houden van de
ontwikkelingen. Maar omdat een aantal banken geen adresgegevens meer verstrekt,
is dat niet altijd mogelijk. Daarom staat er op onze site een formulier voor eenmalige
schenkingen en een machtigingsformulier voor periodieke schenkingen. Aan de hand
van de adres – en e-mailgegevens op dat formulier, kunnen wij u dan onze informatie
toesturen.
Solar Cooking KoZon is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Daarom mag u onder bepaalde voorwaarden uw gift aftrekken. Op
onze website staat onder het kopje: ‘Wat kunt u doen? Schenken als particulier’ een
link naar de Belastingdienst. Daar kunt u ook het formulier downloaden voor
periodieke schenkingen en lijfrenteschenkingen (5 jaar). Daarvoor hebt u het RISNnummer van onze stichting nodig. Het RISN-nummer is: 855938602.

7. Samenwerkingen in de projectlanden in 2018
Uganda
SCA (Solar Connect Association) www.solarconnectassociation.com
Solar Solve (Kamuli)
Kenia
Farmers with a Vision
Asulma Centre Self Help Group
Burkina Faso
ABSPEDS (Association Le Bon Samaritain pour la Protection de
l’Environnement et le Developpement Social, Tanghin)
HSB (Handicap Solidair Burkina)
Mali
Association Togo-Tilé de Ségou
FERAPH (La Federation Régionale des Associations de Personnes
Handicapées)
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Solar Cooking Nederland - KoZon
Comité van Aanbeveling
Drs. J. Bos, Oud-ambassadeur Soedan en Ethiopië;
Jan Pronk;
Prof. Dr. Ir. R. Rabbinge, Em. Universiteitshoogleraar;
Jan Terlouw, natuurkundige, voormalig politicus, schrijver;
Herman Wijffels
Bestuur:
Caspar Baltussen, voorzitter;
Dicky Fisscher, secretaris;
Gaudence Havyarimana, penningmeester;
Alewijn van Asperen, bestuurslid/coördinator Oost-Afrika;
Mario van Luijtgaarden (per 22-01-2019), bestuurslid/coördinator West-Afrika
Projectcoördinatie:
Uganda: Theo Sinke; Kenia: Henk Blok; Burkina Faso: Carja Butijn; Mali: Sandra van der Berg;
Werkgroep PR en Fondsenwerving:
Regina van Tongeren en Thijs van den Berg
Foto- en filmarchief: Miny van den Brink
Vertalingen Engels en Frans: Lianne Faili
Kascommissie: Drs. J.A.A. van Tienen en Dr. Ir. J. de Graaff
Contact Solar Cooking Nederland – KoZon
Secretariaat: Forel 288, 3824 LG Amersfoort. Tel. 033 - 472 31 38
e-mail: secretariaat@solarcookingkozon.nl
internet: www.solarcookingkozon.nl
Bank:
NL 57 ABNA 0404 8116 71 t.n.v. Solar Cooking KoZon
NL 06 TRIO 0254 7056 34 t.n.v. Solar Cooking KoZon
KvK-nummer: 64995356
RISN-nummer: 855938602
De stichting Solar Cooking KoZon Nederland – KoZon (Solar Cooking KoZon) is door de belastingdienst
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
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Solar Cooking Nederland – KoZon
Stichting Solar Cooking Nederland – KoZon (SCK) zet zich in om in Oost- en West-Afrika
• verdere ontbossing tegen te gaan en het milieu te beschermen;
• het welzijn en de gezondheid van vrouwen en kinderen te bevorderen;
• werkgelegenheid te creëren en de economische zelfstandigheid, van vooral vrouwen
en jongeren, te bevorderen.
Wij doen dat door het geïntegreerd zonnekoken (Integrated Solar Cooking, ISC) en het
gebruik van zonne-energie te bevorderen. Wij kiezen daarbij voor een bedrijfsmatige
aanpak. Dat betekent dat we lokale organisaties/personen helpen en begeleiden bij het
opzetten van ISC-bedrijven die het geïntegreerd zonnekoken verder verspreiden.
Voor de allerarmsten, zoals vluchtelingen en gehandicapten, hebben we speciale
programma’s, waarbij we de aankoop van de kooktoestellen gedeeltelijk subsidiëren.
Op dit moment hebben wij projecten in Burkina Faso, Mali, Uganda en Kenia.
Stichting Solar Cooking Nederland - KoZon
Secretariaat:
Forel 288,
3824 LG Amersfoort
Tel. 033 – 472 31 38
Bank:
NL 06 TRIO 0254 7056 34 t.n.v. Stichting Solar Cooking KoZon
NL 57 ABNA 0404 8116 71 t.n.v. Stichting Solar Cooking KoZon

K.v.K. Arnhem – Handelsregister 64995356
RISN-nummer: 855938602
De stichting is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI)

e-mail: secretariaat@solarcookingkozon.nl
internet: www.solarcookingkozon.nl

