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Later dan u van ons gewend bent, ontvangt u het jaarverslag 2019. Dit heeft alles te
maken met de bijzondere tijd waar wij sinds begin 2020 in terecht zijn gekomen.
Hoewel dit overzicht over 2019 gaat, kan ik niet voorbij gaan aan wat er wereldwijd,
en ook in de landen waar onze partners actief zijn, door het Coronavirus is
veranderd. Naast de effecten van klimaatverandering, een grote sprinkhanenplaag in
Oost-Afrika en toenemend terrorisme komt dit virus er nog eens bovenop. Onze
partners in Afrika hebben het zwaar. De lockdown legt het (economische) leven stil.
Eerste prioriteit is zorgen dat in de primaire levensbehoeften wordt voorzien. Als
stichting doen wij er alles aan om onze lokale partners zo goed mogelijk te
ondersteunen om deze moeilijke fase door te komen.
2019: Veel nieuwe veelbelovende initiatieven en projecten
In 2019 is weer een aantal nieuwe, veelbelovende projecten gestart, met name in
Kenia en Uganda. De vraag naar geïntegreerd zonnekoken neemt toe. Ook krijgen
wij regelmatig verzoeken uit landen waar wij nog niet actief zijn. We onderzoeken
samen met de aanvragers de mogelijkheden en gaan daarin niet over één nacht ijs. In
2019 kwamen wij bijvoorbeeld in contact met de organisatie Teachers Corporation
DRC, Uvira in Congo, waar wij na een zorgvuldige analyse en afweging zijn gestart
met een zonnekook project begin 2020. Al onze inspanningen zijn gericht op een
succesvolle introductie van geïntegreerd zonnekoken in Oost- en West-Afrika. Dit
kunnen wij alleen bereiken met uw steun en de enthousiaste inzet van onze
vrijwilligers.
Bestuur en medewerkers
Zoals u in ons vorige jaarverslag heeft kunnen lezen, hebben wij begin 2019 een
nieuw bestuurslid/coördinator West-Afrika gevonden in de persoon van Mario van
Luijtgaarden. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Theo Sinke die
afgelopen jaren met veel inzet en enthousiasme onze project-coördinator voor
Uganda was. Wij zijn Theo zeer erkentelijk voor zijn inzet voor Uganda. Het blijkt erg
moeilijk om vrijwilligers te vinden voor het mooie werk dat wij doen. Naast een
allround communicatie en marketing specialist zoeken wij een opvolger voor Theo.
Mocht u iemand kennen die zich vrijwillig wil inzetten voor onze stichting en haar
inspirerende doelstelling, laat het dan weten via ons secretariaat.
In onze nieuwsbrief van december 2019 hebben wij reeds vermeld dat wij afgelopen
jaar helaas afscheid hebben moeten nemen van ons zeer gewaardeerde en
betrokken lid van het Comité van aanbeveling, Drs J. Bos.
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Dank aan onze donateurs en sponsors
De (financiële) steun van onze trouwe donateurs en schenkers is essentieel om ons
werk te kunnen blijven doen. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage, mede namens
onze Afrikaanse partners. Wij hopen natuurlijk dat wij ook in de toekomst op uw
steun mogen blijven rekenen. Zoals u begrijpt, hebben wij het geld hard nodig om
onze projecten te kunnen ondersteunen in deze moeilijke tijd voor onze lokale
partners. 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
De social business projecten van Didacus Odhiambo (Farmers With A Vision) in
West-Kenia en Samuel Odhiambo van Asulma Centre in Nairobi lopen voorspoedig.
Wel verandert ook daar het klimaat: late inval van de regentijd, wat slecht is voor de
oogst en daarna vaker slecht weer, wat weer niet goed is voor zonnekoken. Beide
projecten draaien vrijwel quitte, maar hebben nog wel ondersteuning nodig voor
werkkapitaal en om zonnekooktoestellen op afbetaling te verkopen (de meeste
klanten zijn arm).
Begin 2019 zijn twee nieuwe pilotprojecten van een jaar gestart. Een bij Homa Bay
(dichtbij het Victoriameer) onder leiding van Daniel Yongo van The Oasis Of Life Self
Help Group die al veel communit work doet en een in Nairobi aan de rand van de
sloppenwijk Kibera van Jemimah Mweu, hoofd van de Shamma Centre school. Beide
projecten zijn nog in een leerfase.
Bij alle projecten maken vrouwen hooimanden die zij verkopen. De hooimanden
worden gebruikt voor het nagaren en warm houden. Daarmee besparen ze energie,
ook omdat eten dat s middags wordt gekookt s avonds niet hoeft worden
opgewarmd.
Henk Blok heeft uitgebreid contact gehad met Roger Haines uit Californië, de
ontwerper van de Haines Cookit. Dit is een goed alternatief voor de tot nu toe
gebruikte Cookits, omdat ze geen (verboden) plastic ovenzakken gebruiken en
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duurzamer zijn. Onze partners kunnen de Haines 1 Cookit in Nairobi als eenvoudig
bouwpakket aanschaffen en lokaal in elkaar zetten en verkopen.
Het voor de reflecterende oppervlakken van de Solar Boxen en Conical Cookers
gebruikte (huishoud) aluminiumfolie is kwetsbaar. Wij hebben ooit veel rollen goede
folie gekregen. Een aantal rollen hebben we naar Nairobi gestuurd voor onze
partners in Kenia.
Briketten
Bij alle projecten maken ze nu ook briketten van houtskoolafval. Dat is geen
zonnekoken, maar bespaart hout en houtskool Waste no waste Straatkinderen
verzamelen voor een klein bedrag per zak gruis en kleine stukjes houtskool, die
worden gemengd met stijfsel en zaagsel of klei en tot briketten worden 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. Briketten branden gelijkmatiger en zijn
goedkoper dan houtskool.
Transport
Didacus en Samuel lopen tegen problemen aan met hun vervoerders naar de
markten: stijgende prijzen, te vroeg of te laat ophalen, etc. Dankzij een gift van de
Kringloopwinkel Sliedrecht, waar ook aan Solar Boxen gewerkt is, heeft Didacus een
goede tweedehands pick-up kunnen aanschaffen. Hij is daar erg blij mee. Voor
Samuel in Nairobi zou eigen vervoer ook helpen, maar ons reguliere budget staat dat
niet toe.
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In maart hebben Alewijn van Asperen en Henk Blok (resp. coördinator Oost-Afrika en
Kenia) de vier projecten bezocht. Het was een leerzaam bezoek voor beide partijen
en vooral hartverwarmend. De inzet van onze partners en hun teams is ongelofelijk,
ondanks de vaak moeilijke omstandigheden.
UGANDA
Projectbezoeken
Begin 2019 ging onze toenmalige projectcoördinator Theo Sinke in Uganda op
bezoek bij onze partners en twee potentiële nieuwe partners. Hij bezocht de
hoofdvestigingen van onze partner Solar Connect Association (SCA) in Kampala en
Biharwe, in Gulu het ISC (Integrated Solar Cooking) bedrijfje van Labeja Yafes en in
Kamuli het bedrijfje Solar Solve van Robert Kyabirye, onze partner sinds 2018. De
potentiële nieuwe partners waren WISE (Wealth Intiatives Society Empowerment) in
Kabwohe en twee ondernemers in Jinja, die daar samen een ISC social business
willen starten. Van beide partijen hebben we projectvoorstellen ontvangen met het
verzoek om sponsoring. Doel van het bezoek was ook opheldering krijgen over de
besteding bij ons Gulu project uit 2017 dat wij via SCA gesponsord hebben. De
verantwoording (van SCA en Yafes) vinden wij nog te weinig duidelijkheid geven.
Daarom zijn we, net als in 2018, niet ingegaan op het sponsorverzoek van Yafez voor
een vervolgproject.
Kamuli: Solar Solve
Solar Solve startte in september 2018 met onze steun met de promotie en verkoop
van ISC producten. De verkoopcijfers zijn boven verwachting. Het bedrijf verkocht
vooral Cookits en houtbesparende ovens (beiden meer dan 1500) maar ook veel
hooimanden (ruim 500). Bij Solar Solve werken ze met 10 verkoopsters die wel 25
dorpen hebben bezocht. Hun succes is mede te danken aan de coaching en hulp van
SCA op het gebied van marketing. In het pilotverslag staan ook hun ideeën over hoe
zij in 2020 verder willen groeien, als SCK opnieuw sponsort. We willen eerst een
meer gedetailleerd business plan en een begroting voor we over verdere steun
beslissen, maar zijn zeker positief gestemd.
Jinja
Miss Maimuna Nangobi uit Jinja heeft een projectvoorstel ingediend. Zij is een van de
twee entrepeneurs, die onze coördinator ontmoet had. Miss Maimuna maakte in
Kamuli kennis met zonnekoken in het bedrijf van Robert Kyabire. Inmiddels heeft ze
een eigen bedrijfje opgericht: Jinja Renewable Consult Limited. Eind 2019 hebben we
een sponsorovereenkomst met haar afgesloten voor een eenjarig ISC-pilotproject.
Net als Kamuli heeft zij met SCA afspraken gemaakt over de levering en inkoopprijzen
van de ISC producten. Op 31/12/2019 had zij haar eerste voorraad producten binnen
en kon zij haar verkoopactiviteiten starten.
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WISE (Wealth Initiatives Society Empowerment), Kabwohe town, Sheema district
In augustus hebben we een overeenkomst gesloten met WISE voor de co-sponsoring
van het Clean and Energ Efficient Cooking program. De contacten met WISE zijn
gelegd via Theo Sinke. Het eerste programmaonderdeel was de tweedaagse
basistraining zonnekoken bij SCA in Biharwe van vijf dames uit verschillende
communities in het Sheema-district. Daarna organiseerden deze vrouwen in hun
community zelf een ISC demonstratiedag (met steun van SCA). Zo wordt er verder
opgeschaald De langere termijn doelstelling is dat deze gemeenschappen eigen ISC
verkooppunten en mogelijk ISC productie krijgen, maar dat is geen onderdeel van het
eenjarige programma. Solar Cooking KoZon (SCK) betaalt een groot deel van de
kosten voor de training, support en de kooktoestellen aan WISE, in totaal ongeveer
1000 euro. De Triodos Foundation betaalt de lokale organisatie van het WISE project.
Solar Connect Association (SCA)
SCA rapporteerde ons in 2019 een ruim 10% hogere omzet dan in 2018. Helaas
compenseerde de hogere omzet niet de hogere bedrijfskosten van SCA.
De goede resultaten komen onder meer door:
positieve resultaten van Kamuli (inkoop en training/coaching van SCA);
betrokkenheid van SCA bij WISE project;
online verkopen van paraboolkokers, hooimanden en solar dryers aan een
Soedanese partner;
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op verzoek van een externe sponsor levering van paraboolkokers aan een
dorpsgemeenschap in Noord-West Uganda;
opening van een solar cooking restaurant in het productiegebouw in
Biharwe, samen met een lokale onderneemster. Het idee bestond al langer
en het is een unieke locatie vanwege een groot hotel en museum aan de
overzijde van de straat.

In 2019 heeft SCA geen rechtstreekse financiële steun van ons ontvangen (afgezien
van onze toezegging voor het WISE project ).
We hebben een verzoek voor financiële steun voor de inrichting en inventaris van
het restaurant ontvangen, maar wachten de verdere invulling van het
businessmodel af.
2. Projecten in West-Afrika
MALI
Togo Tilé : indrukwekkende productie
Ook in 2019 waren de productiecijfers van het zonnekookbedrijf Togo Tilé in Mali
indrukwekkend. Op 18 verkooppunten en met 42 productiemedewerkers en 40
verkoopmedewerkers verkocht het bedrijf : 10.110 hooimanden, 215 hooikisten, 553
zonneboxen, 23 parabolen, 48 zonnedrogers en 130 Cookits. De productie en opslag
van deze enorme hoeveelheid producten vraagt zoveel ruimte dat het nieuwe
bedrijfspand nu eigenlijk al te klein is.
SCK financierde in 2019 de productie van een documentaire en een reclamespotje
voor Togo Tilé. Doel van de documentaire is startende zonnekookbedrijven te
inspireren met zijn verhaal. SCK hoopt de documentaire te kunnen gebruiken als
voorbeeld voor nieuwe partners in andere landen. Het reclamespotje is gericht op de
Malinese markt om de
individuele consument te
stimuleren zonnekook
toestellen te gebruiken. De
opnames voor de documentaire
en het spotje zijn gemaakt,
maar de eindproducten waren
eind 2019 nog niet beschikbaar.
Omdat Togo Tilé inmiddels een
volwassen zelfstandig bedrijf is,
financiert SCK in principe geen
bedrijfsinvesteringen meer.
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Het bedrijf is voor SCK nu een belangrijke kennispartner en voor de verdere
ontwikkeling van het bedrijf heeft SCK vooral een adviserende rol. In juni 2019 vond
op initiatief van Togo Tilé een ondersteuningsmissie plaats van de
vrijwilligersorganisatie PUM (Programma Uitzending Managers) om de
bedrijfsvoering van het snel groeiende bedrijf verder te verbeteren.
BURKINA FASO
Handicap Solidaire (HSB): start productie en verkoop zonnekookproducten
Sinds 2017 werkt Handicap
Solidaire Burkina Faso, een
belangenorganisatie van en
voor mensen met een
handicap, met SCK samen. In
een pilotproject in 2018 zijn
leden van HSB getraind in het
maken en gebruiken van
zonnekook toestellen. In 2019
gingen ze van start met een
tweede project: eigen
productie en verkoop. Met
financiering van SCK
produceerde HSB in 2019 75 Cookits, 50 hooimanden en 10 zonneboxen. Voor de
verkoop organiseerde HSB 9 verkoopdemonstraties en namen ze deel aan een beurs.
Eind 2019 had HSB alle 10 zonneboxen en 2 hooimanden verkocht. De overige
producten worden in 2020 verkocht.
Tanghin
2019 was een relatief kalm jaar voor onze activiteiten in Burkino Faso. Het project
rond het dorp Tanghin heeft zijn tweede jaar afgerond. Een voorstel voor het derde
(en laatste) jaar is onder voorwaarden goedgekeurd, want de resultaten zijn matig.
Alle activiteiten zijn netjes uitgevoerd, maar de omzet (en dus ook het gebruik) van
de apparaten voor koken op alternatieve energiebronnen loopt nog niet erg hard.
Navraag, ook bij de coördinator van het project HSB (Handicap Solidaire Burkina
Faso), leert dat de bevolking in deze contreien (nog) niet erg open staat voor
noviteiten. Het kost tijd en de vraag is of een traject van drie jaar voldoende is. De
cursus in 2018 resulteerde wel in verbetering van het werk. Wellicht levert een extra
investering in bewustwording van klimaatverandering en gebruiksvriendelijke
alternatieven voor voedselbereiding meer resultaat op. Er zijn nu wel meerdere
verkooppunten, ook buiten het dorp en de voorlichting gaat verder de regio in. Dit
jaar zal ons leren waar dat toe leidt.
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In november is de coördinator van Burkina Faso van SCK (Carja Butijn) toch twee
weken naar het land toegegaan, onder de conditie dat ze niet buiten de hoofdstad
zou reizen. Carja heeft uitgebreid gesproken met de besturen van de projecten in
Tanghin en HSB. Het waren zinvolle en verrijkende gesprekken en het gaf ons
concreter inzicht in de ontwikkelingen en ideeën binnen de projecten. Maar de
omstandigheden in Burkina Faso (en omringende landen) verslechteren snel door de
aanwezigheid en fnuikende activiteiten van Islam-gelieerde terroristen. Reizen wordt
belemmerd, producten worden schaarser en duurder, projecten trekken zich terug
waardoor het land verder geïsoleerd dreigt te raken. De terroristen zijn helaas
succesvol in het creëren van chaos en angst.
Een derde project, in het dorp Lintiba, liep vast, omdat het onmogelijk was om naar
Ouagadougou te komen en met Carja te overleggen. Zij zitten midden in de zwaar
geplaagde regio van het land. De inwoners van verscheidene dorpen zijn gevlucht en
leven nu in provisorische tentjes. Juist vanwege deze situatie is het van belang onze
activiteiten te starten en een toekomstperspectief te bieden voor volgende
generaties in een dorp als Lintiba. We proberen nu via andere contacten een
projectvoorstel te ontwikkelen en mogelijk in 2020 te starten.
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3. Financieel jaarverslag 2019
I. Inleiding
In 2019 hebben we naast onze bestaande geïntegreerde zonnekook projecten ook
een paar nieuwe initiatieven (financieel) gesteund in 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.
II. Inkomsten en uitgaven in 2019 (exploitatierekening)
Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van de gerealiseerde inkomsten en
uitgaven van de SCK in 2018 en 2019.
Inkomsten
Door onder meer een flinke financiële bijdrage van de kringloopwinkel Sliedrecht zijn
de totale inkomsten in 2019 iets hoger uitgekomen. De donaties van onze
particuliere donateurs liepen helaas terug van
in
naar
afgelopen jaar.
De verkoop van CooKits in Nederland was in 2019 weer fractioneel lager dan in 2018
en kwam uit op
De rente-inkomsten op de spaarrekeningen zijn in 2019 nagenoeg nihil geweest.
Uitgaven
Het grootste deel van de uitgaven in 2019 ging rechtsreeks naar bestaande
projecten en een aantal nieuwe veelbelovende projecten in Kenia en Uganda.
De totale uitgaven aan projecten
lagen in 2019 hoger dan in 2018.
Vooral in Kenia is er afgelopen jaar relatief veel (financiële) support aan
geïntegreerde zonnekook projecten geweest. Daarnaast zijn de overheadkosten
wederom laag (5,72 % van de uitgaven), zodat het percentage van de donaties en
schenkingen die direct besteed worden aan de projecten 94,28 % bedraagt in 2019.
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Tabel 1. Realisatie inkomsten en uitgaven van Solar Cooking-KoZon in 2018 en 2019
Inkomsten
Lijfrenteschenking
Donaties van particulieren
Donaties van organisaties
Verkoop CooKits
Rente op spaarrekeningen
Totale inkomsten
Uitgaven
Projecten
Burkino Faso - HSB
Burkino Faso - training
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)
Kenia - Shammah Children s Centre
Uganda - SCA Kampala
Uganda - Kamuli
Uganda - Jinja
Overig kosten gerelateerd aan projecten
Missies en coördinatie (werkbezoeken)
Aanschaf materiaal
Productie WAPI s
Verzending CooKits/materiaal
Totale uitgaven aan projecten

2018
10.000,00
15.610,55
5.905,95
390,00
0,43
31.906,03
2018
2.578,35
4.922,90
6.724,03
871,50
96,50
9.417,72
5.486,55
874,88
753,68
833,90
1.221,50
3.625,00

2.510,33
408,38
794,75
124,20
41.244,17

Overheadkosten
Vergaderkosten
Algemene kosten
Lidmaatschappen
Nieuwsbrief (incl. verzending)
Website
Administratie, bank- en notariskosten
(Reis-) kosten medewerkers
Jaarverslag (incl. verzending)
Totale uitgaven aan overheadkosten
Totale uitgaven
Totale inkomsten minus uitgaven
Percentage direct besteed aan projecten

578,55
20,00
513,75
484,12
282,81
523,27
79,04
538,46
3.020,00
44.264,17
-12.357,24
93,18%
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2019
13.570,05
18.716,95
120,00
0,24
32.407,24
2019
5.096,00
8.779,50
3.840,50
9.779,46
2.719,27

3.587,56
3.587,56
2.021,50
4.439,50
3.532,07
120,95

47.503,87

361,75
29,90
675,00
462,40
299,86
481,20
549,77
2.879,88
50.383,75
-17.976,51
94,28 %

III Balans
De in de balans opgenomen bedragen voor aangegane verplichtingen voor diverse
projecten, zijn bedragen die contractueel eerder zijn vastgelegd en waarvan de
openstaande bedragen nog moeten worden uitbetaald aan de hand van tussentijdse
rapportages
Tabel 2. Balans Solar Cooking - KoZon per 31-12-2018 en 31-12-2019

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

Balans per 31-12-2018
4.507,59
20.056,52
19.148,22
35.328,42

Vermogen
Verplichting aan Tanghin II
Verplichting aan Bon
Samaritain
Verplichting aan Kamuli
Verplichting aan Asulma

Totaal saldo

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

79.040,75
Balans per 31-12-2019
9.616,04
20.056,76
6.063,02

71.309,33
637,97
1.380,00
3.200,00
2.513,45

Vermogen en crediteuren

79.040,75

44.795,24
563,00
6.000,00
764,00
1.000,00
1.200,00
3.000,00
1.500,00
2.242,00
61.064,24

Saldo spaarrekening Triodos bank

25.328,42

Vermogen
Verplichting aan HSB
Verplichting aan Tanghin II
Verplichting aan Togo Tilé
Verplichting aan Wise
Verplichting aan Kamuli
Verplichting aan Asulma
Verplichting aan Jinja
Verplichting aan Homa Bay

Totaal saldo

61.064,24

Vermogen en crediteuren

4. Verklaring Kascommissie Stichting Solar Cooking Nederland KoZon
De kascontrolecommissie van de Stichting Solar Cooking KoZon heeft in juni 2020 de
boekhouding en het financieel jaarverslag van het Bestuur over het jaar 2019
gecontroleerd en beoordeeld. De boekhouding en het financieel jaarverslag werden
opgemaakt en ter beschikking gesteld door de penningmeester, mevrouw G.
Havyarimana.
De boekhouding en financieel verslag hebben we digitaal aangeleverd gekregen en in
de Zoom meeting van 8 juni 2020 (met voorzitter, penningmeester en kascommissie)
toegelicht gekregen en besproken. De dagafschriften 2019 van de rekeningen zijn
aanvullend per post toegestuurd en nadien gecontroleerd.
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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 2019.
2) Het saldo van inkomsten en uitgaven overeenkomt met het negatieve saldo van de
e ploitatie
Het vermogen juist is vastgesteld
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 2019 décharge te verlenen.
Amersfoort, 25 juni 2020.
Was getekend:

Mevr. mr. R.T.J. Feith

Mevr. A.H. Brouwer RBc
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5. Sponsors
Ook in 2018 konden wij weer rekenen op de steun van veel donateurs en sponsors.
Graag willen wij hen bedanken voor hun onmisbare steun. Particuliere schenkers
willen vaak niet genoemd worden. Daarom beperken we ons tot stichtingen en
fondsen:
Stichting KCE Fonds, Eemnes
Stichting Kringloopcentrum Sliedrecht, Sliedrecht
Stichting Wereldwinkel Laren, Laren
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
Torsby Missionsförsamling, Torsby, Zweden
Behalve directe financiële steun ontving Solar Cooking KoZon in 2019 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.
Communicatieregisseurs*, 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. Soms met de opbrengst van een
verjaardag , kerkdienst 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 tijdens een bijzondere gelegenheid,
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. 06 54311670.
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
Wij willen onze schenkers en donateurs graag op de hoogte houden van de
ontwikkelingen. Maar omdat een aantal banken geen adresgegevens meer verstrekt,
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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
on e 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 2019
Uganda
SCA (Solar Connect Association) www.solarconnectassociation.com
Solar Solve Ltd (Kamuli)
Wealth Initiatives Society Empowerment, WISE
Jinja Renewable Consult Ltd
Kenia
Farmers with a Vision
Asulma Centre Self Help Group
The Oasis Of Life (TOOL) Self Help Group, Homa Bay
Shammah Children Cen re Kibera Nairobi
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 (overleden op 23-07-2019)
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 tot 01-05-2019 en vanaf die datum Alewijn van Asperen ad interim; Kenia:
Henk Blok; Burkina Faso: Carja Butijn; Mali: Sandra van der Berg.
Website beheer: Jasper Hoving
Foto- en filmarchief: Miny van den Brink
Vertalingen Engels en Frans: Lianne Faili
Kascommissie: mr. R.T.J. Feith en A.H. Brouwer RBc
Contact Solar Cooking Nederland KoZon
Secretariaat: Forel 288, 3824 LG Amersfoort. Tel. 06 54311670
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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