Voorwoord

Voorraad zonnekooktoestellen en houtbesparende
ovens in Uvira/Congo

Wereldwijde resultaten zonnekoken
Naar schatting zijn er meer dan 4 miljoen zonnekooktoestellen wereldwijd in gebruik met een positieve
impact voor meer dan 14 miljoen mensen in 142
landen. Dat betekent jaarlijks ruim 5,8 miljoen ton
CO2 uitstoot minder. Dit is te vergelijken met
ongeveer 1,25 miljoen vervuilende auto’s van de weg
halen.
Gedurende de levensduur van de zonnekooktoestellen
is circa 30 miljoen ton minder aan CO2 uitstoot de
atmosfeer in gegaan.
(Bron : SCI Solar Cookers International)

Nog steeds koken bijna 3 miljard
mensen, vooral vrouwen, op houtvuur.
Dat is slecht voor hun gezondheid en
voor het milieu. Ook op de klimaatconferentie in Glasgow werd weer
benadrukt hoe belangrijk de transitie
naar duurzame kooktoestellen is voor
het verminderen van de CO2-uitstoot. De
internationale Solar Cooking organisatie,
SCI, kreeg ruimte om de aanwezige
landen te overtuigen zonnekoken op te
nemen in hun nationale klimaatdoelstellingen. Daar zijn wij natuurlijk
trots op en het sterkt ons om onze
Afrikaanse partners te blijven steunen
met hun projecten.
Net als bij ons is in de Afrikaanse landen
het coronavirus niet verdwenen. De
langdurige lockdowns en strikte regels
hebben natuurlijk effect op de voortgang
van onze projecten. Uw (financiële)
steun is dan ook belangrijker dan ooit
om de verschillende projecten op de
been te houden in deze moeilijke tijd.
Alvast dank voor uw bijdrage namens
alle partners!
Caspar Baltussen
Voorzitter Solar Cooking KoZon
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Het compenseren van uw
eigen CO2-uitstoot door een
donatie aan ons. Help onze
partners in Oost- en WestAfrika duurzaam koken te
verspreiden.

Productie Conical cooker in Jinja/Uganda
Hoe vergaat het onze partners in Oost- en WestAfrika ?
De projecten in Kenia (Bumala en Nairobi)
draaiden ondanks corona redelijk en kunnen
vooralsnog zonder onze financiële steun verder.

In Homa Bay heeft het project naast
corona last van lokale infrastructurele
problemen waardoor de verkopen
tegenvallen. In Congo (Uvira) loopt het
nieuwe project goed en wordt er flink
verkocht. Reclame op de radio en
kookdemonstraties in de omliggende
dorpen ondersteunen de verkoop.
Recentelijk zijn we in contact gekomen
met twee dames uit Amstelveen
waarvan één Ghanese, die zonnekoken
in Noordwest Ghana willen
introduceren.
Onze nieuwe partner in Uganda (Jinja),
gestart in 2020, had een moeilijke
opstartfase vanwege corona. Daarom
hebben wij het pilotjaar verlengd en nu
zien we de verkopen toenemen.

Bedrijfsgebouw voor briketmachine
Kamuli/Uganda
Met onze jarenlange belangrijke partner
SCA (Biharwe) gaat het om allerlei
redenen niet goed en we zijn aan het
kijken hoe wij kunnen helpen met een
soort doorstart.
Ons project in Kamuli loopt redelijk goed
maar heeft dit jaar ook veel last gehad
van corona. Door de grote vraag naar
briketten (gemaakt van afval) als
alternatieve brandstof voor houtbesparende ovens gaan ze beginnen met
de verkoop van briketten. We hebben
een aanvraag voor een bedrijfsgebouw
en aanschaf van een briketmachine dit
voorjaar gehonoreerd.
Verder zijn we in gesprek met WISE
(Kabwohe, Sheema district) voor een
vervolgplan om geïntegreerd zonnekoken in omliggende gebieden te
introduceren.

Ook in West-Afrika hadden de projecten in meer of
mindere mate last van corona. Door de effecten van
klimaatverandering en terrorisme worden de
activiteiten extra bemoeilijkt.
In Burkina Faso stond begin 2020 een project in
het dorp Tanghin in de startblokken voor een flinke
campagne om mensen bewust te maken van de
klimaatveranderingen en de voordelen van het
koken op zonne-energie. Corona gooide roet in het
eten. Dit jaar deden zich nieuwe kansen voor en is
de campagne alsnog gestart. De vrouwen in het
team (en met hen liften veel vrouwen uit het dorp
mee) mogen nu alsnog hun cursus alfabetisering
volgen: ze leren lezen en schrijven!
Het pilotproject in Dédougou, een meer stedelijke
omgeving, startte in maart van dit jaar. Na een
training is het team ter plekke aan de slag gegaan.
De resultaten zijn tot nu toe bemoedigend.

Handicap Solidaire Burkina, een
belangenvereniging voor en door
mensen met een beperking in Burkina
Faso, startte in maart 2021 een derde
project voor het opzetten van een
zonnekookbedrijf. De belangstelling
voor de demonstraties is groot, maar de
verkoop van de producten moet nog op
gang komen.
Vanwege klimaatverandering en
verwoestijning van de regio wordt
koken op hout steeds moeilijker en ziet
Association Dagnal Roobé (ADR, Gorom
Gorom) veel mogelijkheden om
zonnekoken verder te promoten. In mei
2021 tekenden we een volgende samenwerkingsfase met ADR. De verkoop van
de producten valt niet mee in deze zeer
arme regio, die momenteel bovendien
overspoeld wordt door vluchtelingen,
omdat de dorpen rond de steden door
Jihadistische aanvallen niet meer veilig
zijn.
Met 18 verkooppunten en 83 medewerkers blijft het zonnekookbedrijf Togo
Tilé in Mali ons paradepaardje. Het
bedrijf functioneert al jarenlang zonder
onze financiële steun.

Certificaat uitreiking Dédougou/Burkina Faso

In 2020 leek de coronacrisis het bedrijf
nog niet ernstig te raken, maar in 2021
werden de gevolgen van de crisis toch
voelbaar.

Kookdemonstratie Gorom
Gorom/Burkina Faso

Hoe kunt u Solar Cooking KoZon steunen ?
U kunt een donatie overmaken naar één van onze twee bankrekeningen. Maar u kunt ook een periodieke of een lijfrenteschenking voor minimaal 5 jaar doen.
Deze schenking is fiscaal aftrekbaar en er is geen notariële akte nodig. Een formulier kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl.
Stichting Solar Cooking Nederland - KoZon is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het fiscale nummer van de ANBI registratie is 855938602
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: Dicky Fisscher, secretaris
Email : secretariaat@solarcookingkozon.nl
Telefoon: 06 54311670
www.solarcookingkozon.nl
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