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Weer veel nieuwe initiatieven en projecten 
Na ongeveer anderhalf als voorzitter van deze mooie  

stichting kijk ik terug op een inspirerende en leerzame 

periode. Met een enthousiaste kleine groep vrijwilligers 

weten we het koken op zonne-energie en het gebruik van 

andere duurzame middelen bij het koken in Oost- en West-

Afrika verder uit te breiden. Onze bedrijfsmatige 

benadering creëert werkgelegenheid en economische 

zelfstandigheid, vooral gericht op het verbeteren van het 

welzijn van vrouwen.  

 

In de West-Afrikaanse landen Mali en Burkino Faso waar wij 

nu actief zijn, is het helaas onrustig waardoor het soms 

lastig is om onze lokale initiatieven en projecten goed te 

begeleiden. Juist in deze moeilijke situatie is onze 

ondersteuning en advisering belangrijk om werk-

gelegenheid te behouden en de positie van minder 

bedeelden te verbeteren. 

 

In Kenia en Uganda is een aantal veelbelovende nieuwe 

initiatieven en projecten gestart. Samen met de lokale 

partners in deze landen proberen we het geïntegreerd 

zonnekoken verder uit te breiden. Onze bedrijfsmatige 

benadering lijkt hier langzaamaan zijn vruchten af te 

werpen, hoewel er nog grote verschillen bestaan tussen de 

diverse projecten.   

 

Graag nodig ik u uit om een meer gedetailleerd verslag over 

de projecten te lezen van onze projectcoördinatoren 

verderop in de nieuwsbrief. 

 

Dank voor uw steun: die is nog steeds is hard nodig  

Om ons werk te kunnen blijven doen is geld nodig. Gelukkig 

worden wij gesteund door een groot aantal trouwe 

donateurs en schenkers. Helaas zien wij ons donateurs 

bestand afnemen, net als bij veel andere goede doelen 

organisaties in Nederland het geval is. We prijzen ons dan 

ook gelukkig dat wij voor een aantal projecten financiële 

steun hebben gekregen van fondsen en organisaties.  

 

Overlijden Drs. J. Bos, lid Comité van Aanbeveling 

Afgelopen zomer bereikte ons het droevige bericht dat ons 

lid van het Comité van Aanbeveling, de heer J. Bos, op 87-

jarige leeftijd is overleden. Als oud-ambassadeur van 

Ethiopië en Soedan was hij zeer begaan met de activiteiten 

van onze stichting. Wij zijn hem dankbaar voor zijn 

betrokkenheid en inzet om geïntegreerd zonnekoken in 

Afrika te ondersteunen. 

 

 

 

 

Hulp nodig bij het vinden van nieuwe vrijwilligers 

Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om uw hulp te 

vragen bij het zoeken van nieuwe vrijwilligers voor onze 

stichting. Wij zijn dringend op zoek naar een 

communicatiespecialist en een projectcoördinator op 

vrijwillige basis. Mocht u in uw omgeving iemand weten die 

het leuk vindt en de tijd heeft om ons te helpen dan horen 

wij dat graag. Voor nadere informatie kunt u altijd het 

secretariaat benaderen: secretariaat@solarcookingkozon.nl 

 

Tenslotte wens ik u allen fijne feestdagen en een 

voorspoedig en gezond 2020 ! 

 

Caspar Baltussen, voorzitter 

 

 
Ontvangst cheque Kringloopwinkel Sliedrecht door Henk 
Blok (l) en Caspar Baltussen (r) 
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Projecten in West-Afrika 

MALI 
Door Sandra van der Berg, projectcoördinator  

 

Togo Tilé, Segou 

De verkoopcijfers van het zonnekookbedrijf Togo Tilé in 

Segou blijven indrukwekkend. In de eerste helft van 2019 

verkocht Togo Tilé maar liefst 5013 hooimanden, 125 

Cookits, 462 zonneboxen, 12 grote parabolen, 43 

zonnedrogers, 507 hout besparende ovens en 201 zonne-

aanstekers. Met 80 medewerkers en een maandelijkse 

omzet van ruim 2000 euro begint het bedrijf uit z’n voegen 

te groeien. Aanleiding voor bedrijfsleider Seydou Coulibaly 

om ondersteuning te vragen aan PUM. PUM Netherlands 

senior experts is een vrijwilligersorganisatie gericht op 

duurzame ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf in 

ontwikkelingslanden en opkomende markten. In mei van 

dit jaar is een economisch expert van PUM twee weken bij 

Togo Tilé geweest. Hij ziet een snel groeiend bedrijf met 

een smalle winstmarge. Seydou is de spil van het bedrijf dat 

hij leidt als een eenmanszaak, terwijl het dat stadium 

eigenlijk al lang ontgroeid is. Dit maakt het bedrijf 

kwetsbaar. De aanbevelingen van PUM helpen ons bij de 

begeleiding bij de verdere ontwikkeling van Togo Tilé. 

 

SCK heeft in 2019 geen financiële investeringen in Togo Tilé 

gedaan. Er is alleen geld beschikbaar gesteld voor een 

documentaire en een reclamespotje. Hiermee hopen we 

mensen in andere Afrikaanse landen te kunnen inspireren 

voor het opzetten van zonnekookbedrijven. De opnames 

voor de documentaire zijn gemaakt, we zijn in afwachting 

van het eindproduct. 

 
Opnames voor het maken van documentaire over Togo Tilé 

 

 

 

 

HSB (Handicap Solidaire Burkina) 

In augustus 2019 ging de tweede fase van het 

zonnekookproject van Handicap Solidaire Burkina Faso 

officieel van start. In deze fase staan de volgende 

activiteiten gepland : de bouw van een hangar voor de 

productieactiviteiten, de productie en verkoop van 75 

Cookits, 75 hooimanden en 15 zonneboxen, training van 

productmakers en verkopers en verkoopdemonstraties. 

De hangar is inmiddels gebouwd en de productie is gestart: 

er werden al 35 Cookits, 34 hooimanden en 12 zonneboxen 

gemaakt. De verkoop loopt ook al, vooral de zonneboxen 

zijn in trek. HSB verkocht al 10 zonneboxen en 2 

hooimanden.  

 

Voor een startend bedrijf is HSB behoorlijk actief op het 

gebied van marketing. Bestuursleden van HSB gebruiken de 

zonnekookproducten zowel thuis als op kantoor en geven 

daarmee het goede voorbeeld. Ook proberen ze aan zoveel 

mogelijk beurzen deel te nemen om bekendheid te geven 

aan zonnekookproducten. Met de andere partner in 

Burkina Faso, le Bon Samaritain, hebben ze  een soort 

overlegstructuur opgezet, zodat de twee organisaties elkaar 

kunnen adviseren bij de ontwikkeling van hun bedrijven. 

 

 
Officiële start HSB projectfase 2  

 

BURKINA FASO 
Door Carja Butijn, projectcoördinator 

 

Het project in Tanghin is nog steeds springlevend, maar 

ontwikkelt zich traag. Dit toont aan hoe moeilijk het is om 

een project over koken met zonne-energie als sociale 

onderneming op te zetten in een omgeving met hoge 

ongeletterdheid en zeer lage economische activiteit. De wil 

om vooruit te komen is er zeker, maar dat vertaalt zich niet 

meteen in verbeterde koopkracht of het vermogen om de 

marketing activiteiten naar een hoger plan te brengen. 
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Het winkeltje is in gebruik genomen en trekt klanten 

Bij een aantal bestaande winkeliers in iets grotere steden in 

de omgeving zijn verkooppunten geopend en naar 

verwachting zal de omzet stijgen. Het project heeft een 

uitloop in een tweede contractjaar gekregen. Dit geeft 

deelnemers meer tijd om een levensvatbaar productie- en 

verkoopbedrijfje op te zetten. Inmiddels wordt gewerkt aan 

een contract voor het derde en laatste jaar van het project, 

met onder andere aandacht voor vervoer van de 

materialen en producten. Dit is een terugkerend onderwerp 

in de meeste projecten en een discussiepunt binnen SCK.  

Het project voorziet ook in scholing van de vrouwelijke 

leden van het projectteam.

 

Productie van hooimanden 

Het opstellen van een voorstel voor een project in een 

tweede dorp (Lintiba) in een zo mogelijk nog complexere 

omgeving, vereist de nodige tijd en creativiteit. Carja Butijn 

vertrekt dit jaar nog voor een kort bezoek aan Burkina Faso 

om met de belangrijkste vertegenwoordigers van dit 

project nogmaals om tafel te zitten en onduidelijkheden 

door te spreken. We hopen dan begin 2020 te kunnen 

starten. 

 

 

 

Projecten in Oost-Afrika   

KENIA 
Door Henk Blok, projectcoördinator 

 
De ‘social business’ projecten (Didacus Odhiambo van 

Farmers With A Vision /‘FWAV’ in Bumala, West-Kenia, en 

Samuel Odhiambo van Asulma Centre in Nairobi) lopen 

voorspoedig. Wel verandert ook hier het klimaat: de 

regentijd begint later, wat slecht is voor de oogst. Het is  

vaker slecht weer, wat weer niet goed is voor zonnekoken. 

Beide projecten draaien bijna quitte, maar hebben nog wel 

ondersteuning nodig voor werkkapitaal en de financiering 

van zonnekooktoestellen op afbetaling (de meeste klanten 

zijn arm). 

 

Begin 2019 zijn twee nieuwe pilotprojecten van een jaar 

gestart. Eén bij Homa Bay (West-Kenia, dicht bij het 

Victoriameer) onder leiding van Daniel Yongo van The Oasis 

Of Life Self Help Group (TOOL SHG), die al veel ‘community 

work’ doet,  en een in Nairobi aan de rand van de grootste 

sloppenwijk (Kibera), waar Jemimah Mweu hoofd van de 

Shammah Centre school is. Beide projecten zijn in een 

leerfase.  

 

Zonnekooktoestellen 

Bij alle partners maken vrouwen hooimanden (wat hen 

inkomen oplevert). Hooimanden sparen energie : eten dat 

’s middags is gekookt hoeft ’s avonds niet meer opgewarmd 

te worden. Henk Blok heeft uitgebreid contact gehad met 

Roger Haines (Californië) van de Haines 1 en 2 Cookits. 

Deze Cookers zijn een interessant alternatief voor de tot nu 

toe gebruikte modellen, omdat ze geen (verboden) plastic 

ovenzakken gebruiken en duurzamer zijn. Onze partners 

kunnen de Haines Cookers in Nairobi als (eenvoudig) 

bouwpakket aanschaffen en lokaal in elkaar zetten en 

verkopen.  

Het aluminiumfolie dat voor de reflecterende oppervlakken 

van de Solar Boxen en Conical Cookers wordt gebruikt, is 

nogal kwetsbaar. Wij hebben in Nederland ooit een flink 

aantal rollen aluminiumfolie gekregen dat voor 

vruchtensappakken wordt gebruikt en veel sterker is. We 

hebben een voorraad voldoende voor een aantal jaren naar 

onze partners in Nairobi gestuurd.   

 

Briketten 

Bij alle projecten is men bezig briketten van houtskoolafval 

te maken. Dat is geen zonnekoken, maar bespaart wel hout 

en houtskool (‘Waste no waste’). Straatkinderen 

verzamelen gruis en kleine stukjes houtskool voor een klein 

bedrag per zak, dat wordt gemengd met stijfsel, zaagsel of 

papiersnippers (in Nairobi van kantoren) en tot briketten 
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wordt geperst en gedroogd. De briketten zijn zeer in trek 

(met name in Nairobi waar hutjes soms zo dicht op elkaar 

staan dat zonnekoken lastig is), omdat ze gelijkmatiger 

branden dan houtskool en ook iets goedkoper zijn. 

 

Transport 

Dankzij een ruimhartige gift van de Kringloopwinkel 

Sliedrecht heeft Didacus in Bumala een goede gebruikte 

pick-up kunnen aanschaffen. Hij  is daar erg blij mee en wij 

ook. Didacus had problemen met de vervoerder die hem en 

zijn team naar verkoopplaatsen in de omgeving bracht. 

Duur en onbetrouwbaar. Voor Samuel in Nairobi zou eigen 

vervoer ook helpen, maar ons reguliere budget staat dat 

niet toe.   

 
De nieuwe pick-up mogelijk gemaakt door Kringloopwinkel 
Sliedrecht 

In maart hebben Alewijn van Asperen en Henk Blok de vier 

projecten bezocht (zie reisverslag hieronder), een leerzaam 

bezoek voor beide partijen, maar vooral hartverwarmend 

als je de inzet van de betrokken partners en hun teams ziet 

in de vaak moeilijke omstandigheden. 

 

UGANDA 
Door Alewijn van Asperen, landen coördinator Oost-Afrika 

 
Projectbezoeken  

Begin 2019 reisde onze projectcoördinator Theo Sinke naar 

Uganda. Hij bezocht daar de vier vestigingen van Solar 

Connect Association (SCA): Kampala,  Biharwe, Gulu en 

Kamuli. De laatste twee opereren onder de naam SCA maar 

zijn zelfstandig. Ook ging hij langs bij twee mogelijk nieuwe 

partners: WISE in het  Sheema District en één in Jinja. 

Beiden hebben inmiddels een ISC
1
 projectvoorstel bij ons 

ingediend  (zie vervolg).  

Solar Solve, Kamuli  

                                                
1
 ISC = integrated solar cooking 

Het bedrijf Solar Solve van Robert Kyabire is met onze steun 

in september 2018 gestart met de promotie en verkoop van 

ISC producten die hij inkoopt bij SCA. De verkoopcijfers van 

Solar Solve zijn boven verwachting. Robert verkoopt vooral 

cookits, hooimanden en enkele types hout besparende 

ovens. 

 

Jinja Renewable Consult Ltd, Jinja 

Het voorstel uit Jinja is afkomstig van Miss Maimuna 

Nangobi. Zij maakte in Kamuli via Robert Kyabire kennis 

met solar cooking producten en liep daarna stage bij hem.  

Naar verwachting start haar bedrijfje Jinja Renewable 

Consult Ltd , dankzij onze financiële steun, nog deze maand  

een ISC pilotproject van een jaar. Net als Solar Solve wordt 

ingekocht bij SCA.  

 

Wealth Initiatives Society Empowerment (WISE), Kabwohe 

town, Sheema district  

 
 

In augustus hebben we een overeenkomst gesloten met 

WISE voor co-sponsoring van het projectvoorstel ‘Clean and 

Energy Efficient Cooking’ program. Dit voorstel is ontstaan 

na een bezoek van deze groep aan SCA met het verzoek om 

ondersteuning bij het ISC programma.  

 

De eerste stap is achter de rug:  vijf dames uit vijf 

verschillende communities hebben een 2-daagse 

basistraining over ISC bij SCA in Biharwe gedaan en ieder 

twee kooktoestellen meegekregen. 

 

Training door SCA/ Mukasa Kaweesa 
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De volgende stap is dat deze vrouwen in hun eigen 

community zelf een ISC demonstratiedag organiseren.  

Zo wordt verder ’opgeschaald’.  SCK betaalt voor een 

belangrijk deel de kosten van SCA, ongeveer €1.000. 

Triodos Foundation draagt de kosten van de lokale WISE 

organisatie, circa €2.500. 

 

Solar Connect Association  (SCA) 

De omzet van SCA profiteert naast het eigen 

verkoopresultaat (in de buurt van Biharwe en Kampala) ook 

flink van de leveringen aan de twee zelfstandige partners, 

vooral die in Kamuli. Daarnaast verkocht SCA net als vorig 

jaar een groot aantal paraboolkokers, hooimanden en solar 

dryers aan een Soedanese partner. In Uganda zijn 

paraboolkokers te duur voor de meeste mensen, maar door 

een externe sponsor heeft SCA een hele 

dorpsgemeenschap in Noordwest-Uganda  van 

paraboolkokers kunnen voorzien.  

 

SCA heeft deze zomer bij de productielocatie in Biharwe 

een solar cooking restaurant geopend. Wij hebben een 

verzoek om financiële steun (voor verdere inrichting)  

aangehouden. We willen eerst meer informatie en een 

beter beeld van de levensvatbaarheid van dit unieke 

concept.    

 

Reisverslag Kenia 

Alewijn van Asperen en Henk Blok hebben in maart een 

werkbezoek aan Kenia gebracht. Ze namen deel aan de 

driedaagse  Afrishiners-workshop 2019 in Eldoret, die 

jaarlijks wordt georganiseerd door de Duitse organisatie 

Lernen, Helfen, Leben. Naast deelnemers uit Kenia waren 

er ook twee deelnemers uit Uganda, één uit Congo en één 

uit Zuid Afrika. Alle deelnemers uit Afrika  (een kleine 25) 

zijn kleine ondernemers of promotors van Integrated Solar 

Cooking  ISC.

 
 Afrishiners workshop 2019 in Eldoret, Kenia 

Naast presentaties lag het accent in de workshops op het 

opdoen van praktische kennis. Zo konden deelnemers dit 

jaar zelf een solarbox of een nieuw type verbeterde hout 

besparende oven maken. Dagelijks werden er met 

verschillende zonnekooktoestellen lunchgerechten 

gemaakt en broodjes gebakken.  

 

Alewijn maakte van de gelegenheid gebruik om de 

werkwijze van SCK uit te leggen. “Zoek en steun ISC 

promotors om social business projecten van de grond te 

krijgen”, was zijn boodschap. Henk gaf een presentatie over 

de verschillende zonnekooktoestellen en wat dat voor hun 

‘kookkracht’ betekent. De contacten leidden tot twee 

nieuwe projectvoorstellen, één uit Kenia en één uit Congo. 

Vanwege beperkte budgetruimte in 2019 is het voorstel uit 

Congo doorgeschoven naar 2020. Het voorstel uit Kenia is 

afgewezen vanwege onrealistische financiële 

onderbouwing. Naast de workshop bezochten Alewijn en 

Henk de vier Keniaanse partners van SCK. 

 

Uit het reisverslag:  

“We reisden per (lijn)bus, overvol busje of achterop een 

brommer.  Bij alle projecten hebben we de verslaglegging 

en boekhouding doorgenomen en technische adviezen 

gegeven over de productie en het gebruik van de solar box 

en de conus koker. Zo nu en dan werd de timmerman (solar 

box) of blikslager (conus) opgetrommeld of bezocht.  

 
Productie hooimanden in Shammah Centre  

 

Didacus van FWAV nam ons mee op een veldbezoek: achter 

op de brommer naar solar cooker gebruikers. Daar zagen 

we een  vrouw, die haar eerste cookit al jaren gebruikt, 

maar een man heeft die vasthoudt aan de oude gewoonte 

van koken op  een open 3-steensvuurtje voor het 

traditioneel bereiden van maïspap. In Asulma en Shammah 

kregen we onder meer een demonstratie van hoe hun 

helpers zelf hooimanden maken. 
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Bij TOOL waren we getuige van een solar cooking 

demonstratiedag voor de community met een tent voor de 

gasten en  gastvrouwen, die zorgden voor een uitgebreide 

maaltijd als afsluiting (helaas, wel klaargemaakt op 

houtvuur). Een gezette ‘mama’ maande ons veel meer te 

eten (“we waren te mager, moesten maar een tijdje daar 

blijven ”).  

 
Kookdemonstratie TOOL in Home Bay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten en uitgaven in 2019 

(t/m 31 oktober 2019) 

 

1. Donaties (in euro) 

 Inkomsten in 2018 Stand per 31 

oktober 2019 

Particulieren 25.610,55 * 5.373,05 

Organisaties 5.905,95 15.299,10 

Verkoop Cookits 390,00 120,00 

Rente inkomsten  0,43 0,00 

Totaal 31.906,93 20.792,15 

*inclusief een lijfrenteschenking van € 10.000 
 

2. Uitgaven (in euro) 

 Uitgaven in 2018 Stand per 31 
oktober 2019 

Projecten 41.244,17 29.580,40 

Overheadkosten 3.020,00 2.152,74 

Totaal 44.264,17 31.733,14 

 
Ondanks een aantal grote donaties van onder andere de 

Kringloopwinkel Sliedrecht en Stichting Wereldwinkel Laren 

staan onze inkomsten onder druk. Het blijft lastig om 

nieuwe donateurs en sponsors te werven met een kleine 

groep vrijwilligers. Gelukkig hebben we veel trouwe 

donateurs die we hartelijk danken voor hun niet aflatende 

financiële steun.   

 

Hoe kunt u Solar Cooking KoZon steunen? 

U kunt een donatie overmaken naar één van onze twee 

bankrekeningen. Op onze website vindt u een formulier van 

de belastingdienst, waarmee u een periodieke of een 

lijfrenteschenking kunt aanmelden. Solar Cooking KoZon is 

erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 
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 
 
Contact: Solar Cooking KoZon 
Secretariaat: Forel 288,  
3824 LG Amersfoort 
Tel. 033 – 472 31 38 
 
K.v.K. Arnhem – Handelsregister 09099641 
RISN-nummer: 855938602 
 
e-mail: secretariaat@solarcookingkozon.nl  
internet: www.solarcookingkozon.nl  

 

mailto:secretariaat@solarcookingkozon.nl
http://www.solarcookingkozon.nl/

