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Jaaroverzicht 2020 

Solar Cooking KoZon 

 
 
Afgelopen jaar stond voor onze lokale partners, net als voor ons, in het teken van de 
wereldwijde coronapandemie. De landen waar wij actief zijn hebben echter niet 
alleen met het virus te maken. De effecten van klimaatverandering, langdurige 
droogtes, de sprinkhanenplaag in Oost-Afrika, overstromingen in West-Afrika, 
verdergaande ontbossing en jihadistisch geweld zijn grote dagelijkse uitdagingen 
voor de Afrikaanse bevolking. Daarom is het belangrijk dat wij steun blijven geven 
aan zonnekookinitiatieven om ontbossing tegen te gaan en economisch perspectief 
te bieden. We zien dat er veel creativiteit en veerkracht is bij onze projectpartners. 
Dat stimuleert ons op de ingeslagen weg door te gaan en te helpen waar wij kunnen.  
 
2020: Projecten getroffen door lockdowns 
Voor de meeste projecten was 2020 een jaar van “pas op de plaats” en zo goed 
mogelijk de coronacrisis doorkomen. De inkomsten vielen grotendeels weg en  de 
vaste lasten liepen door. Zodra er mogelijkheden voor versoepelingen waren, pakten 
onze lokale partners hun marketing- en verkoopactiviteiten weer op. Wij hebben “op 
afstand” een vinger aan de pols gehouden en geholpen waar wij konden. Helaas 
konden onze coördinatoren projecten in Oost- en West-Afrika niet bezoeken 
vanwege de coronamaatregelen. We hopen dat de reisbeperkingen spoedig worden 
opgeheven.      
 
Bestuur en medewerkers 
Helaas hebben we afgelopen jaar afscheid moeten nemen van Mario van de 
Luijtgaarden, landen-coördinator West-Afrika. Vanwege privéomstandigheden heeft 
Mario moeten besluiten te stoppen met zijn werkzaamheden voor de stichting. 
Hoewel Mario maar kort actief is geweest als bestuurslid, willen we hem bedanken 
voor zijn enthousiasme en inzet. We zijn in contact gekomen met Ruud den Boer die 
het leuk vindt om ons beter te leren kennen en ons op vrijwillige basis projectmatig 
wil ondersteunen. Het blijkt nog steeds moeilijk om vrijwilligers te vinden met 
expertise op het gebied van communicatie en marketing. Ook zijn we op zoek naar 
een projectcoördinator voor Uganda en landencoördinator voor West-Afrika.  Mocht 
u iemand kennen die zich wil inzetten voor onze stichting en haar inspirerende 
doelstelling, laat het dan weten via ons secretariaat.  
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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. Afgelopen jaar heeft u ons ruimhartig financieel 
gesteund waarvoor hartelijk dank, mede namens onze Afrikaanse partners. Wij 
hopen natuurlijk ook in de toekomst op uw steun te 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 ervan op aan kunt dat uw 
bijdrage vrijwel geheel aan onze projecten ten goede komt.  
 
Caspar Baltussen  
Voorzitter Solar Cooking Nederland - KoZon 
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1.Projecten in Oost-Afrika 
 
KENIA 
 
Farmers With A Vision, FWAV (Bumala) 

2020 was het laatste jaar van het Social Business Plan van drie jaar van Didacus Odhiambo. Het eerste kwartaal 

van 2020 maakte hij een kleine winst en daarna speelde hij ondanks corona quitte. Zijn totale omzet was 

ongeveer €25.000. Het hielp enorm dat hij een auto had. Die heeft hij ook gebruikt om zeep en maskers rond te 

brengen en voorlichting over corona te geven. We hebben hem gesteund met een investeringsbedrag van 

€3.500 voor de bouw van een droogoven/carbonator, een garage en een ruimte om briketten te maken. Mede 

door corona is er, ook bij de andere partners in Kenia, een groeiende belangstelling voor briketten van 

houtskoolafval, omdat deze gelijkmatiger branden dan houtskool en goedkoper zijn. 

Asulma Centre (Nairobi) 

In april ging Samuel Odhiambo het derde jaar van het driejarenplan in. De eerste drie maanden realiseerde hij 

een omzet van ongeveer €5.500 en een kleine winst, maar daarna kon hij door corona weinig meer doen en 

daalde zijn omzet fors (april t/m december € 8.500). Wij hebben hem gesteund met  €3.500, deels werkkapitaal 

en deels ‘coronabijdrage’ voor vaste lasten zoals huur, beveiliging en personeelskosten. 

We hebben Samuel genoemd bij het Zweedse 

Engineers Without Borders (EWB). Die hebben hem 

geholpen met tablets voor de school en een 

schoonwatertank voor corona hygiëne. EWB wil Samuel 

(tegen betaling) betrekken bij het opzetten van een 

project in Kitui. Ook hebben zij Samuel samen met ons, 

dankzij een bijdrage van de kringloopwinkel in 

Sliedrecht en een andere sponsor, geholpen met de 

aanschaf van een auto. Daarmee kan  hij zijn 

actieradius en omzet uitbreiden en zijn klanten beter 

bedienen. Bijzonder om te vermelden is dat Samuel en 

Henk Blok een ‘gekantelde’ versie van de conische 

cooker hebben ontwikkeld die op meer uren van de dag 

en ook in landen verder weg van de evenaar gebruikt 

kan worden. 

 

 

 

Shamma Centre (Nairobi) 

Dit was een pilotproject van een jaar. Omdat het een school betreft, komt er geen ‘business’ vervolg. Wel kookt 

de school nu op zonne-energie, waardoor er ’s morgens geen rook meer in het gebouw hangt. Er worden 

hooimanden gemaakt en er wordt voorlichting over zonnekoken gegeven. Ook worden veel briketten verkocht 

aan de inwoners van de naastliggende sloppenwijk Kibera. 

TOOL The Oasis Of Life (Homa Bay) 

Dit pilotproject van een jaar is verlengd tot april 2021 met een bijdrage van €5.000 als werk- en 

“overlevingskapitaal”. De resultaten van de pilot waren nog onvoldoende, maar de perspectieven zijn 

hoopgevend.  Door corona is er nauwelijks iets verkocht, terwijl een aantal vaste kosten doorliep. Wel is er veel 

voorlichting gegeven. Ze hebben zeep en mondkapjes gemaakt en verkocht en er is een machine om briketten 

te maken aangeschaft. Bijzonder knap dat Daniel Yongo in dit lastige jaar zijn Bachelor of Arts in Community 

Development gehaald.  
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CONGO  

Teachers Corporation DRC (Uvira) 

 

 
Er liep een pilot met DRC sinds 1 maart 2020, maar Guillain Nabahya was voor overleg in Nairobi en kon door 

coronamaatregelen pas in oktober 2020 terug naar Uvira. Ze hebben wel wat aan promotie kunnen doen  

(T-shirts, reclamespot op de lokale radio, bijeenkomst van lokale leiders, demonstraties met eerder gemaakte 

Cookits) en 120 houtbesparende ovens gemaakt en verkocht. 

UGANDA 

 

Jinja Renewable Consult Ltd. (Jinja) 

Afgelopen jaar heeft onze nieuwste partner Maimuna Nangobi haar winkel in Jinja geopend voor promotie en 

verkoop van geïntegreerde zonnekookproducten. Zij koopt haar producten in bij onze partner Solar Connect 

Association (SCA) in Biharwe. De verkoopcijfers in januari en februari waren nog redelijk, maar van maart tot 

juni moest zij haar activiteiten staken vanwege de lockdown. De verkoopcijfers trokken gelukkig eind van het 

jaar weer aan. We hebben haar aangeboden het pilotproject jaar, dat officieel eind 2020 eindigde, nog met een 

jaar te verlengen. Behalve over verkoop van onze geïntegreerde zonnekookproducten zijn we met haar in 

gesprek over de verkoop van ‘eigen’ (in Jinja gemaakte) producten in 2021, zoals de conische cooker. Begin 

februari ontving ze twee medewerkers van Wilde Ganzen die via ons op de hoogte waren gebracht van 

Maimuna’s opstart plannen. 
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Solar Connect Association SCA (Kampala) 

Solar Connect Association (SCA) heeft zowel zakelijk als wat personeel betreft een moeilijk jaar achter de rug. 

Het verkooppunt en SCA kantoor in Nasana (Kampala) is gesloten om kosten te besparen. Onze 

contactpersoon, CEO van SCA,  Kawesa Mukasa berichtte ons dat tijdens de coronalockdown is ingebroken in 

het pand in Biharwe en dat veel waardevolle spullen zijn meegenomen. Een flinke klap voor SCA, die al moeite 

had om winstgevend te zijn voor de coronapandemie. Om de verkoop van zonnekooktoestellen een impuls te 

geven en de reisbeperkingen in corona tijd enigszins te compenseren, wil Mukasa meer gaan inzetten op online 

verkoop. Hij heeft ons daar ondersteuning bij gevraagd. Wij hebben een enthousiaste websitebouwer 

gevonden die bereid is kosteloos een simpele website voor SCA te bouwen. Het eerste concept is inmiddels 

gereed. SCA heeft in 2020, afgezien van de vraag om hulp voor de website, geen concrete plannen bij SCK 

ingediend.  

 

Solar Solve Ltd (Kamuli) 

Solar Solve Ltd in Kamuli van ondernemer Robert Kyabirye heeft tot nu toe alleen financiële steun van ons 

gehad tijdens het eerste projectjaar in 2018. In 2019 lukte het al met een klein positief saldo te eindigen. Wat 

zeker bijdroeg aan zijn succes, was de inzet van veel ambassadrices bij de promotie van ISC producten in 

omliggende dorpen en gemeenschappen. In 2020 kon dat niet vanwege de lockdown en het verlies van 

koopkracht van zijn klanten. Een deel van zijn klanten vraagt om huurkoop of kopen op afbetaling. Dat kan 

Robert op dit moment niet bieden. Wel wil hij, net als onze partners in Kenia, briketten gaan verkopen als 

brandstof voor houtbesparende ovens. Hij heeft een aanvraag bij ons gedaan voor een briketmachine en een 

gebouw.  

 

Training 

Maimuna Nangobi en Kawese Mukasa namen in september deel aan de training “Change the Game Academy” 

in Kampala. Deze training is een prachtig initiatief van Wilde Ganzen samen met een lokale partner en heeft als 

insteek een “change in mindset”, waarbij organisaties leren om uit te gaan van de kracht, kennis en 

mogelijkheden van de lokale gemeenschap. Lokale fundraising is hier een onderdeel van. Mukasa heeft naar 

eigen zeggen al goed gebruik kunnen maken van deze training bij het werven van gelden.  

Wealth Initiatives Society Empowerment/WISE (Kabwohe town, Sheema district) 

Het ‘Clean and Energy Efficient Cooking’ programma wat wij samen met Triodos Foundation financierden, is 

met succes afgerond. De technische ondersteuning en training heeft onze partner SCA/Mukasa gedaan. WISE 

onderzoekt nu vervolgstappen om geïntegreerd zonnekoken verder uit te breiden in de regio.  
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2. Projecten in West-Afrika 

 

MALI 

 

Togo Tilé 

Togo Tilé is inmiddels een volwassen zelfstandig bedrijf  en voor ons  een belangrijke kennispartner. Wij spelen 

nog wel een adviserende rol bij de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Ook werken we met Togo Tilé samen 

op het gebied van onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten. In 2020 startte Togo Tilé met de conus 

als nieuw zonnekookproduct.  

 

 

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat Togo Tilé sinds eind 2020 een “camionnette” heeft dankzij de 

Nederlandse organisatie Go for Africa. Go for Africa heeft het voertuig in februari 2020 naar Gambia gereden, 

waar Togo Tilé het in oktober ophaalde. De “camionnette” wordt onder meer gebruikt voor kookdemonstraties 

en het vervoer van de zonnekookproducten. Hierdoor heeft het bedrijf minder schade aan producten dan bij 

transport met het openbaar vervoer. In 2020 verkocht Togo Tilé met 42 productiemedewerkers, 40 

verkoopmedewerkers en 18 verkooppunten: 9.460 hooimanden, 441 hooikisten, 621 zonneboxen, 17 

parabolen, 210 zonnedrogers en 51 Cookits. De hooimand blijft voor Togo Tilé het meest verkochte product.  
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BURKINA FASO 

 

Handicap Solidaire Burkina Faso (HSB) 

Handicap Solidaire Burkina Faso -een 

belangenorganisatie van en voor mensen met een 

handicap- werkt sinds 2017 met ons samen. In 2019 

startte HSB  een tweede project met ons waarbij zij 

voor het eerst haar eigen zonnekookproducten 

produceerde:  75 Cookits, 50 hooimanden en 10 

zonneboxen. De zonneboxen werden in 2019 

allemaal verkocht. Door de coronacrisis was het in 

2020 lastiger om demonstraties en verkopen te 

organiseren. Toch is HSB erin geslaagd nog 3 

verkoopdemonstraties te organiseren, 48 

hooimanden te verkopen en een omzet te realiseren 

Van ongeveer 1.750 euro en een winst van ongeveer 

725 euro. Een mooie start voor dit bedrijf. 

 

 

 

 

 

 

Association Dagnal Roobé, ADR - Gorom Gorom 

In 2020 startten wij een samenwerking met de lokale NGO Association Dagnal Roobé in Gorom Gorom in het 

noordoosten van Burkina Faso. Gorom Gorom ligt in het grensgebied met Mali en Niger, dat op dit moment 

geteisterd wordt door jihadistische aanslagen. Ook is er sprake van ernstige verwoestijning en daarmee een 

schaarste aan hout. Bovendien is de politieke situatie gespannen. Vanwege het risico op aanslagen trekken vele 

mensen van het platteland naar de stad Gorom Gorom. De bevolking in de stad is in korte tijd meer dan 

verdubbeld. In deze context is een alternatief voor koken met hout zeer welkom. Wij hopen samen met ADR 

zonnekoken in Gorom Gorom te kunnen bevorderen. In 2020 financierden wij een training in zonnekoken voor 

5 leden van vrouwengroepen van ADR. HSB deed de training in de buurt van de hoofdstad Ouagadougou. Na de 

training gingen de vrouwen allemaal met een set zonnekookproducten (Cookit, hooimand en zonnebox) naar 

huis en organiseerden ze kookdemonstraties voor de andere leden van hun vrouwengroepen.  

 

Tanghin 

Waar een succesvol laatste projectjaar in Tanghin direct in het begin van 2020 al haperde, maakte het eind van 

het jaar nog iets goed. De omzetcijfers bleven matig ondanks de herhalingscursus en bewonderenswaardige 

moed en doorzettingsvermogen van het projectteam. Een aanvraag voor een extra ondersteunend project 

kwam niet op tijd rond en werd ingehaald door de coronamaatregelen. Activiteiten werden op laag niveau 

weer opgestart, toen bleek dat het virus minder vat had op de relatief jonge bevolking in een warm en droog 

klimaat. Maar de economie werd hard geraakt. Dat leidde tot minder koopkracht en het was niet mogelijk om 

demonstraties voor grote groepen te houden van koken op zonne-energie.  
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Het projectteam leverde op eigen initiatief een paar maanden een deel van hun schamele vergoeding in. Het 

budget is maar zeer gedeeltelijk gebruikt, dus financiën voor een beperkte verlenging in 2021 zijn aanwezig. Nu 

is het ondersteunend project dat de marketingcapaciteiten moet versterken, goed op papier gezet en op de 

valreep van 2020 ingediend bij Solar Cooking KoZon. We hopen dat de kansen keren in 2021! 

Naast het ondersteunend project in Tanghin maakt de coördinator van Tanghin, monsieur Koalga, samen met 

tenminste één van de dames uit het team zich op voor een nieuw project in een stad in het westen van Burkina 

Faso met de kennis van het project in Tanghin. Onze hypothese is dat in een stedelijke omgeving mogelijk meer 

koopkracht is en de belangstelling voor koken op zonne-energie groter is dan in de plattelandsomgeving van de 

droge savanne zoals die rond Tanghin. 
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3. Financieel jaarverslag 2020 

 

I. Inleiding  

Het door COVID-19 gedomineerde jaar 2020 heeft een enorme impact gehad op onze lokale partners in zowel 

Oost-  als West-Afrika. Projecten kwamen vaak noodgedwongen stil te liggen door de strenge lokale lockdowns. 

Toch probeerden lokale partners het hoofd boven water te houden en hebben wij zoveel mogelijk (financiële) 

steun gegeven. De donateurs en sponsors hebben genereus gedoneerd om ons daarbij te helpen. In dit verslag 

geven wij een korte financiële verantwoording van de door u ter beschikking gestelde gelden aan onze stichting 

(SCK). 

 

II. Inkomsten en uitgaven in 2020 (exploitatierekening) 

Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van de SCK in 2019 en 

2020.  

 

Inkomsten  

De donaties van zowel particulieren en organisaties waren in 2020, door ondermeer actieve fondswerving, 

substantieel hoger dan in voorgaande jaren (totaal € 53.259,71). De verkoop van CooKits in Nederland was in 

2020 weer iets lager dan in 2019 en kwam uit op € 90,00.  De rente inkomsten op de spaarrekeningen zijn 

wederom in 2020 nagenoeg nihil geweest.  

 

Uitgaven  

De totale directe uitgaven aan projecten (€ 31.849,17) waren in 2020 lager dan in 2019, omdat er weinig 

ruimte was voor nieuwe initiatieven. Wij hopen van harte dat de situatie in Afrika snel verbetert en er weer 

mogelijkheden komen om nieuwe zonnekook projecten te starten en bestaande activiteiten “full swing” te 

hervatten. De overheadkosten hebben wij wederom laag weten te houden (7,3 % van de totale uitgaven), 

zodat de donaties en schenkingen zoveel mogelijk direct besteed kunnen worden aan de projecten. 
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Tabel 1. Realisatie inkomsten en uitgaven van Solar Cooking-KoZon in 2019 en 2020  

Uitgaven  2019 2020 

Projecten   

Burkina Faso - HSB 5.096,00  

Burkina Faso - ADR/Gorom Gorom  1.457,00 

Burkina Faso - Tanghin II 8.779,50    

Mali - Togo Tilé 3.840,50            1.000,00 

Congo - Teachers Corporation DRC          5.044,50        

Kenia - Bumala (FWAV) 9.779,46 3.667,97 

Kenia - Nairobi (Asulma Centre) 2.719,27 10.398,00 

Kenia - Homa Bay (The Oasis of Life) 3.587,56 5.245,16 

Kenia - Shammah Children’s Centre 3.587,56 1.799,04 

Uganda - WISE  992,50 

Uganda - Solar Solve/Kamuli 2.021,50 1.222,50 

Uganda - JRC Ltd./Jinja 4.439,50 1.022,50 

Overig kosten gerelateerd aan projecten   

Missies en coördinatie (werkbezoeken) 3.532,07 2.158,09 

Aanschaf materiaal 120,95  

Verzending CooKits/materiaal  20,25 

Totale uitgaven aan projecten 47.503.87 34.027,51 

 

Overheadkosten 

  

Vergaderkosten 361,75 157,50 

Algemene kosten 29.90 63,45 

Lidmaatschappen 675,00 675,00 

Nieuwsbrief (incl. verzending) 462,40 219,01 

Website 299,86 338,45 

Administratie, bank- en notariskosten 481,20 521,38 

Voorlichting 20,00  

Jaarverslag (incl. verzending) 549,77 679,12 

Afgekeurde incasso  25,00 

Totale uitgaven aan overheadkosten 2.879,88 2.678,91 

Totale uitgaven 50.383,75 36.706,42 

Totale inkomsten minus uitgaven          -17.976,51                                                 16.643,49   

Percentage direct besteed aan projecten                                  94,28 %                                     92,70 % 

 

Inkomsten  2019 2020 

Donaties van particulieren 13.570,05 20.505,25 

Donaties van organisaties 18.716,95   32.754,46 

Verkoop CooKits       120,00       90,00 

Rente op spaarrekeningen        0,24            0,20 

Totale inkomsten 32.407,24 53.349,91 
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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 31-12-2019 en 31-12-2020 

 

 Balans per 31-12-2019   

Saldo betaalrekening ABN AMRO 9.616,04 Vermogen 44.795,24 

Saldo spaarrekening ABN AMRO 20.056,76 Verplichting aan HSB 563,00 

Saldo betaalrekening Triodos Bank  6.063,02 Verplichting aan Tanghin II 6.000,00 

Saldo spaarrekening Triodos bank 25.328,42     Verplichting aan Togo Tilé 764,00 

  Verplichting aan Wise 1.000,00 

  Verplichting aan Kamuli 1.200,00 

  Verplichting aan Asulma  3.000,00 

  Verplichting aan Jinja 1.500,00 

  Verplichting aan Homa Bay 2.242,00 

    

Totaal saldo 61.064,24 Vermogen en crediteuren 61.064,24 

 

 
 Balans per 31-12-2020   

Saldo betaalrekening ABN AMRO 10.963,31 Vermogen 70.154,21 

Saldo spaarrekening ABN AMRO 20.056,96 Verplichting aan Tanghin II 6.331,97 

Saldo betaalrekening Triodos Bank  31.369,04 Verplichting aan HSB .563,00 

Saldo spaarrekening Triodos bank 15.318,42 Verplichting aan ADR 158,55 

  Verplichting aan Jinja 500,00 

    

Totaal saldo 77.707,73 Vermogen en crediteuren 77.707,73 
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4. Verklaring Kascommissie Stichting Solar Cooking Nederland – KoZon  

 

De kascontrolecommissie van de Stichting Solar Cooking KoZon heeft in mei 2021 de boekhouding en het 

financieel jaarverslag van het Bestuur over het jaar 2020 gecontroleerd en beoordeeld. De boekhouding en het 

financieel jaarverslag werden opgemaakt, ter beschikking gesteld door de penningmeester, mevrouw G. 

Havyarimana.  

 

De boekhouding en financieel verslag hebben we digitaal aangeleverd gekregen en in de Teams meeting van  

11 mei 2021 (met voorzitter, penningmeester en kascommissie) toegelicht gekregen en besproken. 

 

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 2020. 

2) Het saldo van inkomsten en uitgaven overeenkomt met het positieve saldo van de exploitatie (€ 16.643,49).  

3) Het vermogen juist is vastgesteld (€ 70.154,21 ). 

 

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 geld 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 2020 decharge te verlenen.  
 
Amersfoort, 11 mei 2021.  
 
Was getekend:  
 

Mevr. mr. R.T.J. Feith  Mevr. A.H. Brouwer RBc
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5. Sponsors 

In 2020 hebben wij een fantastisch bedrag aan sponsor- en donateurs geld ontvangen. Graag willen wij de 
gevers bedanken voor hun onmisbare en genereuze steun. Particuliere schenkers willen vaak anoniem blijven 
en de organisaties die ons financieel hebben gesteund zijn afgelopen jaar zo talrijk geweest dat wij dit keer niet 
de namen van de organisaties in dit verslag vermelden.  

 
Behalve directe financiële steun ontving Solar Cooking KoZon in 2020 ook weer 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, is dat niet altijd mogelijk. Op onze site staat 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 indien gewenst.  
 
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 RSIN nummer van onze 
stichting nodig. Het RISN-nummer is: 855938602. 
 

mailto:secretariaat@solarcookingkozon.nl
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7. Samenwerkingen in de projectlanden in 2020 
 
Uganda 

 Solar Connect Association, SCA (Kampala)  

 Solar Solve Ltd (Kamuli) 

 Wealth Initiatives Society Empowerment, WISE (Kabhowe Town, Sheema District) 

 Jinja Renewable Consult Ltd (Jinja) 
 
Kenia 

 Farmers with a Vision, FWAV (Bumala) 

 Asulma Centre Self Help Group (Nairobi) 

 The Oasis Of Life, TOOL, Self Help Group (Homa Bay) 

 Shammah Children’s Centre (Nairobi) 
 
Congo 

 Teachers Corporation DRC (Uvira) 
 
Burkina Faso  

 ABSPEDS Association Le Bon Samaritain pour la Protection de l’Environnement et le Developpement 
Social (Tanghin) 

 Handicap Solidaire Burkina, HSB (Commune de Pabre) 

 Association Dagnal Roobé (Gorom Gorom) 
 

Mali  

 Association Togo Tilé  (Ségou) 
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Solar Cooking Nederland - KoZon 

 

Comité van aanbeveling 
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;  
Vacature, bestuurslid/coördinator West-Afrika 
 
Projectcoördinatie:  
 
Uganda: Alewijn van Asperen (ad interim) 
Kenia/Congo: Henk Blok  
Burkina Faso: Carja Butijn/ Sandra van der Berg 
Mali: Sandra van der Berg 
 
Strategische (project-)ondersteuning : Ruud den Boer 
  
Website beheer: Jasper Hoving 
 
Verzending nieuwsbrief en jaarverslag: 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 
 
De stichting Solar Cooking Nederland – KoZon is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). 
RSIN-nummer: 855938602 
 


