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Jaaroverzicht 2021
Solar Cooking KoZon
Na twee jaar corona en de oorlog in Oekraïne is het voor een groot aantal Afrikaanse landen nog moeilijker
geworden. Huishoudens zijn verarmd door de sterk gestegen prijzen voor voedsel en brandstof. In totaal zijn
27 landen in de wereld voor meer dan 50% afhankelijk van Rusland en Oekraïne voor hun behoeften aan
graan. Van die 27 liggen er 15 in Afrika, een hongersnood dreigt! Daarnaast zijn er natuurlijk nog steeds de
enorme effecten van klimaatverandering, zoals langdurige droogtes of overstromingen, verdergaande
ontbossing en jihadistisch geweld. Kortom een veelheid aan uitdagingen voor de Afrikaanse bevolking. Onze
steun aan zonnekook-initiatieven blijft dan ook noodzakelijk. De veerkracht van onze projectpartners en hun
creativiteit en doorzettingsvermogen zijn voor ons de motivatie om door te gaan en te helpen waar wij
kunnen.
2021: moeilijk jaar maar ook nieuwe initiatieven
Vorig jaar werd wederom gedomineerd door het coronavirus. Natuurlijk hadden het virus en de daarbij
behorende lockdowns negatieve gevolgen voor onze lokale partners, maar de meeste projecten konden met
onze steun gelukkig worden gecontinueerd. In Uganda en Burkina Faso werden zelfs interessante nieuwe
initiatieven gestart. Nu het coronavirus voorlopig weer (even) op de achtergrond is geraakt, krijgen de
partners met prijsstijgingen te maken als gevolg van onder meer de oorlog in Oekraïne. Onze coördinatoren
konden de projecten in Afrika afgelopen twee jaar niet bezoeken. In 2022 zijn er gelukkig weer bezoeken
gepland om onze partners van adviezen te voorzien.
Nieuwe bestuurslid
We hebben Martin van der Linde bereid gevonden om de rol van landencoördinator West-Afrika te vervullen
en daarmee ons bestuur te versterken. Martin heeft veel werkervaring in diverse Afrikaanse landen en we
zijn dan ook blij met zijn komst. Het blijkt nog steeds moeilijk om vrijwilligers te vinden met expertise op het
gebied van communicatie en marketing. Ook zijn we nog op zoek naar een projectcoördinator voor Uganda.
Mocht u iemand kennen die zich wil inzetten voor onze stichting en haar inspirerende doelstelling, laat het
dan weten via ons secretariaat.
Donaties essentieel voor verdere verspreiding zonnekoken!
In 2021 hebben wij weer mooie bedragen van onze trouwe donateurs en sponsors ontvangen. Niet zoveel als
in het eerste coronajaar, maar we zijn dankbaar voor uw donaties. Uw steun is essentieel om ons werk te
kunnen blijven doen. We zien dat er na de moeilijke jaren weer allerlei nieuwe interessante initiatieven zijn
die wij graag willen ondersteunen. Daarvoor is geld nodig en wij doen dan ook een beroep op u om ons
financieel te blijven ondersteunen. Wat zou het toch fantastisch zijn als we zonnekoken in alle Afrikaanse
landen toegankelijk kunnen maken voor iedereen en daarmee de CO2 uitstoot te verminderen, lokaal
werkgelegenheid te creëren en de gezondheid van vrouwen en kinderen te verbeteren! Wij doen er alles aan
om onze overheadkosten zo laag mogelijk te houden, zodat u ervan op aan kunt dat uw bijdrage bijna
volledig aan onze projecten ten goede komt.
Caspar Baltussen
Voorzitter Solar Cooking Nederland - KoZon
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1. Projecten in Oost-Afrika
KENIA
Voor al onze projecten in Kenia gold dat het begin van 2021 door corona moeizaam was, maar in het najaar
nam het aantal besmettingen sterk af en kwam het leven weer op gang.
Farmers With A Vision (Bumala)
Sinds eind 2020 is dit project zelfstandig en draait het goed zonder onze steun. Didacus Odhiambo is creatief
bezig met een ontwerp voor nieuwe oventjes en ook zonnedrogers (“solar dryers”). Door zonnedrogen wordt
het vochtgehalte van lokale groenten en fruit verminderd, wat de houdbaarheid van het product verlengt.
Asulma Centre (Nairobi)
In april 2021 eindigde het social business plan van drie jaar van Samuel Odhiambo. De eerste vier maanden
maakte hij een kleine winst en daarna speelde hij ondanks corona quitte. Het feit dat hij een auto heeft, heeft
daar veel aan bijgedragen. Hij had een groter bereik en kon zijn klanten beter en sneller bedienen. In 2021
hebben wij Samuel nog wel financieel gesteund voor de inrichting van een ruimte voor het (af)maken van solar
boxen en conical cookers en een Solar kitchen, waar voorlichting gegeven wordt en kooktoestellen
gedemonstreerd worden en te koop zijn. Hier worden ook trainingen gegeven.
Samuel en Asulma Centre spelen ook een actieve rol in het ‘100 families project’ van Tom Sponheim, zie
https://www.she-inc.org/?p=3214.
The Oasis Of Life (TOOL) (Homa Bay)
In de eerste helft van 2021 is er weinig verkocht, terwijl een
deel van de vaste lasten doorliep. Daarom heeft Daniel Yongo
extra ‘coronasteun’ gekregen. Er is een solar shop ingericht,
waar voorlichting gegeven wordt en kooktoestellen verkocht
worden. Vrouwengroepen spelen daar een belangrijke rol in. De
aanschaf van een eigen bromfiets, waardoor klanten beter
bereikbaar zijn, heeft daaraan ook bijgedragen.
In het najaar kwam het leven weer op gang (wel is alles duurder
geworden) en in december waren kosten en opbrengsten uit
verkoop vrijwel in evenwicht. Met name de verkoop van
briketten steeg flink, omdat die goedkoper en efficiënter in het
gebruik zijn dan houtskool.
Het project is nu toe aan voortzetting in de vorm van een 3-jarig
social business plan.
CONGO
Teachers Corporation DRC (Uvira)
Er zijn in 2021 ongeveer 700 hout-besparende ovens, ruim 100 zonnekooktoestellen en 150 hooimanden
gemaakt en merendeels verkocht. Vrouwen maken de hooimanden. De solar boxen worden (na instructie) in
een timmerwerkplaats gemaakt en Guillain Nabahya heeft een groep jongens getraind om de hout-besparende
ovens en de metalen conus van de conical cooker te maken.
Door forse prijsstijgingen, vooral van houtskool, is de belangstelling voor geïntegreerd zonnekoken groot.
Afnemers zijn gezinnen, scholen en hotels. Guillain wil ook briketten van houtskoolafval gaan maken, waarvoor
een grote markt lijkt te bestaan.
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UGANDA
Jinja Renewable Consult Ltd. (Jinja)
Onze nieuwe partner in Jinja, begonnen in 2020, had een moeilijke start vanwege corona. Daarom hebben wij
het pilotjaar verlengd. Nu zien we de verkopen sterk stijgen, ook omdat eigenaar Maimuna Nangobe met onze
financiële steun begonnen is om lokaal hout-besparende oventjes en conische kokers te laten maken en
verkopen. In samenwerking met de stichting Friese Grannies (F.G.) heeft Maimuna enkele zonnekook
demonstraties gegeven aan groepen Oegandese “grannies”, die in de buurt van Jinja wonen en via de lokale
organisatie PEFO ondersteund worden.
De deelnemers hebben allen een Cookit
en een hout-besparende oven ontvangen,
gesponsord door F.G. en onze stichting.
Dit initiatief loopt door in 2022.
Solar Solve Ltd (Kamuli)
Ons project in Kamuli loopt redelijk goed:
ondanks de coronarestricties, vooral in de
zomer, heeft eigenaar Robert het jaar zonder
verlies kunnen afsluiten. Door de grote vraag
naar briketten (gemaakt van afval) als
alternatieve brandstof voor hout-besparende
ovens wil hij ook briketten gaan maken en
verkopen. We hebben dit voorjaar een
aanvraag voor een bedrijfsgebouw en
aanschaf van een briketmachine gehonoreerd. Eind 2021 was het gebouw klaar voor gebruik. De productie ging
begin 2022 van start.
Solar Connect Association SCA (Biharwe/Kampala)
Met onze jarenlange belangrijke partner SCA (Biharwe) gaat het om allerlei redenen niet goed.
Noodgedwongen heeft SCA begin 2021 het verkooppunt in Kampala gesloten. We zijn aan het kijken hoe wij
kunnen helpen met een “doorstart”. Ondanks alle problemen blijft dit bedrijf en zijn CEO Kawese Mukasa zeer
belangrijk voor onze andere Ugandese partners wat betreft inkoop en/of technische ondersteuning.
Wealth Initiatives Society Empowerment/WISE (Kabwohe town, Sheema district)
In 2021 zijn we met WISE gestart met een vervolgplan om geïntegreerd zonnekoken in omliggende gebieden te
introduceren met ondersteuning van SCA. Deze gesprekken zijn intensief maar constructief en wij zijn positief
over de uitkomsten.
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2. Projecten in West-Afrika
MALI
Togo Tilé
Met 18 verkooppunten en 83 medewerkers blijft het zonnekookbedrijf Togo Tilé in Mali een paradepaardje
voor Solar Cooking KoZon (SCK). Het bedrijf functioneert al jarenlang zonder financiële steun van SCK. In 2020
leek de coronacrisis het bedrijf
nog niet ernstig te raken, maar
in 2021 werden de gevolgen
toch voelbaar. Door stijgende
prijzen van het materiaal voor
zonnekookproducten werden de
winstmarges kleiner. Togo Tilé
blijft echter een sociale
ondernemer die de verkoopprijzen van de zonnekookproducten niet wil verhogen. Hij
zoekt de versterking van het
bedrijf vooral in de verbreding
van het productaanbod, zoals
hout-besparende ovens,
zonnedrogers, waterfilters en
waterpompen op zonneenergie.

BURKINA FASO
Handicap Solidaire Burkina Faso (HSB)
Handicap Solidaire Burkina, een belangenvereniging voor en door mensen met een beperking in Burkina Faso,
startte in maart 2021 een derde project met SCK voor het opzetten van een zonnekookbedrijf. In deze fase
subsidieert SCK de productie van 75 hooimanden en 40 zonneboxen en een aantal promotie-activiteiten. De
bedoeling is dat HSB met de opbrengst van de verkoop van deze producten nieuwe hooimanden en
zonneboxen gaat produceren, zodat de eerste stappen gezet worden voor een financieel autonoom bedrijf.
De instabiele politieke situatie in Burkina Faso en de coronacrisis maken het echter niet eenvoudig om ‘de boer
op te gaan’ met zonnekookproducten en dat is in deze beginfase juist zo ontzettend belangrijk. HSB heeft in
2021 zes van de acht geplande voorlichtingsbijeenkomsten kunnen organiseren. De belangstelling voor de
demonstraties is groot, maar de verkoop van producten moet nog op gang komen. In 2021 verkocht HSB 15
Cookits, 28 zonneboxen en 76 hooimanden. Een deel van verkoop ging naar onze partnerorganisatie ADR.
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Association Dagnal Roobé, ADR - Gorom Gorom
In 2020 werden vijf vrouwen van ADR getraind in het gebruik van de Cookit, de zonnebox en de hooimand.
Vanwege klimaatverandering en verwoestijning van de regio wordt koken op hout steeds moeilijker en ziet
ADR veel mogelijkheden om
zonnekoken verder te
promoten. In mei 2021
tekenden we een volgende
samenwerkingsfase met ADR,
waarin SCK onder andere de
aanschaf van 15 Cookits, 20
zonneboxen en 40 hooimanden
en een aantal verkoopdemonstraties financiert. De
hoop is dat met de verkoopopbrengsten nieuwe zonnekookproducten kunnen worden
aangeschaft. Maar de verkoop
valt niet mee in deze zeer arme
regio, die momenteel ook nog
eens overspoeld wordt door
grote groepen mensen van het
platteland op de vlucht voor
jihadistisch geweld. Om de
verkoop op gang te brengen, wil
ADR een verkoopmodel
ontwikkelen op basis van
gespreide betaling.

Tanghin
Ook in Tanghin werden de activiteiten door lock-downs en andere maatregelen sterk beperkt. Wat wel
doorging, waren een bijscholingscursus, extra promotie en voorlichting door causerieën in dorpen, optredens
van een theatergroep over de voordelen van zonnekoken en radio-uitzendingen over dit onderwerp. Het gaf
het projectteam energie en goede moed om er hard aan te blijven trekken. De omzet steeg wel door de extra
projectondersteuning, maar we hebben binnen SCK de conclusie getrokken dat dit project zal worden
afgebouwd. Zelfs met een door het Tanghin projectteam zelf voorgestelde verlaging van hun toelage zijn de
resultaten niet voldoende. Er is afgelopen vijf jaar voldoende ondersteuning naar dit project gegaan, maar de
omgeving lijkt onvoldoende respons te bieden om het tot een succes te maken. Indirect is het project voor het
dorp en het projectteam van belang geweest: het heeft de inwoners doen groeien en kansen voor en hoop op
een betere toekomst gebracht. Dit is mede van belang, nu de terroristische aanslagen ook de omgeving van dit
dorp beginnen te treffen.
Dédougou
Het nieuwe project in en rond de meer in het westen gelegen provinciehoofdstad Dédougou ging van start met
behulp van monsieur Koalga, de overall coördinator van het project Tanghin. Dit project werd uitgevoerd met
een team van vijf inwoners uit Dédougou. Zij kregen, na een training, vijf maanden de kans om te laten zien of
deze omgeving levensvatbaar is voor de introductie van koken met zonne-energie of hout-besparende
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kooktoestellen. Het rapport van dit proefproject liet in de tweede helft van 2021 veelbelovende resultaten
zien. SCK heeft de betrokken Burkina-Bè gevraagd een projectvoorstel te schrijven voor een tweede
proeftraject.
Ouagadougou
Als derde activiteit is monsieur Koalga gevraagd een projectvoorstel te schrijven voor het opzetten van een
verkooppunt in een wijk in de hoofdstad. In dit verkooppunt worden apparaten verkocht die in Tanghin zijn
geproduceerd. Deze nieuwe activiteiten kunnen rekenen op onze volle aandacht en adviezen.

7

3. Financieel jaarverslag 2021
I. Inleiding
Zoals u in het verslag hebt kunnen lezen, probeerden onze lokale partners met de nodige veerkracht en
creativiteit de coronapandemie te overleven. Wij hebben hen daarbij zoveel mogelijk (financieel) gesteund. Dat
kon alleen dankzij de steun van u als donateur of sponsor. In dit korte verslag geven wij een financiële
verantwoording van de aan onze stichting ter beschikking gestelde gelden.
II. Inkomsten en uitgaven in 2021 (exploitatierekening)
Tabel 1 geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven van SCK in 2020 en 2021.
Inkomsten
De donaties van particulieren en organisaties waren in 2021 lager dan in 2020 (totaal € 27.334,79). Daarbij
moet wel gezegd worden dat 2020 wat betreft donaties een extreem goed jaar was. De verkoop van CooKits in
Nederland was in 2021 iets lager dan in 2020 en kwam uit op € 60,00. De rente-inkomsten op de
spaarrekeningen waren in 2021 wederom nagenoeg nihil.
Uitgaven
De totale directe uitgaven aan projecten (€ 43.334,37) waren in 2021 hoger dan in 2020, deels voor extra
“corona support”, maar gelukkig ook voor nieuwe initiatieven. De overheadkosten hebben wij wederom laag
weten te houden (6,5 % van de totale uitgaven), zodat de donaties en schenkingen zoveel mogelijk direct
besteed worden aan de projecten.
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Tabel 1. Inkomsten en uitgaven van Solar Cooking-KoZon in 2020 en 2021
Inkomsten

2020

2021

Donaties van particulieren
Donaties van organisaties
Restitutie eerdere betaling
Verkoop CooKits
Rente op spaarrekeningen

20.505,25
32.754,46
90,00
0,20

16.566,00
9.401,70
1.327,01
40,00
0,05

Totale inkomsten

53.349,91

27.334,79

2020

2021

Uitgaven
Projecten
Burkina Faso - HSB
Burkina Faso - ADR/Gorom Gorom
Burkina Faso - Dédougou
Burkina Faso - Tanghin II
Mali - Togo Tilé
Congo - Teachers Corporation DRC
Kenia - Bumala (FWAV)
Kenia - Nairobi (Asulma Centre)
Kenia - Homa Bay (The Oasis of Life)
Kenia - Shammah Children’s Centre
Uganda - WISE
Uganda - Solar Solve/Kamuli
Uganda - JRC Ltd./Jinja
Uganda – PEFO/G2G
Overig kosten gerelateerd aan projecten
Missies en coördinatie (werkbezoeken)
Verzending CooKits/materiaal
Totale uitgaven aan projecten

1.457,00

1.000,00
5.044,50
3.667,97
10.398,00
5.245,16
1.799,04
992,50
1.222,50
1.022,50

3.762,00
4.463,10
3.839,00
3.582,00
500,00
5.044,00
2.794,77
6.829,50
.
5.475,00
6.445,00
600,00

2.158,09
20,25
34.027,51

429,94
145,32
43.909,63

157,50
63,45
675,00
219,01
338,45
521,38
679,12
25,00
2.678,91

204,15
143,70
675,00
595,97
412,10
564,44
447,16
3.042,52

Totale uitgaven

36.706,42

46.952,15

Totale inkomsten minus uitgaven

16.643,49

-19.617,36

92,70 %

93,52 %

Overheadkosten
Vergaderkosten
Algemene kosten
Lidmaatschappen
Nieuwsbrief (incl. verzending)
Website
Administratie, bank- en notariskosten
Jaarverslag (incl. verzending)
Afgekeurde incasso
Totale uitgaven aan overheadkosten

Percentage direct besteed aan projecten
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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 31-12-2020 en 31-12-2021
Balans per 31-12-2020
Saldo betaalrekening ABN AMRO
Saldo spaarrekening ABN AMRO
Saldo betaalrekening Triodos Bank
Saldo spaarrekening Triodos bank

10.963,31
20.056,96
31.369,04
15.318,42

Vermogen
Verplichting aan Tanghin II
Verplichting aan HSB
Verplichting aan ADR
Verplichting aan Jinja

70.154,21
6.331,97
563,00
158,55
500,00

Totaal saldo

77.707,73

Vermogen en crediteuren

77.707,73

Balans per 31-12-2021
Saldo betaalrekening ABN AMRO
Saldo spaarrekening ABN AMRO
Saldo betaalrekening Triodos Bank
Saldo spaarrekening Triodos bank

4.543,05
20.057,01
18.195,89
15.294,42

Vermogen
Verplichting aan HSB
Verplichting aan ADR

54.984,92
978,00
2.127,45

Totaal saldo

58.090,37

Vermogen en crediteuren

58.090,37

4. Verklaring Kascommissie Stichting Solar Cooking Nederland – KoZon
De kascontrolecommissie van de Stichting Solar Cooking KoZon heeft in mei 2022 de boekhouding en het
financieel jaarverslag van het Bestuur over het jaar 2021 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 een online meeting op
5 mei 2022 (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 2021.
2) Het saldo van inkomsten en uitgaven overeenkomt met het negatieve saldo van de exploitatie (€ 19.617,36).
3) Het vermogen juist is vastgesteld (€ 54.984,92 ).
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 2021 décharge te verlenen.
Amersfoort, 5 mei 2022.
Was getekend:
Mevr. mr. R.T.J. Feith

Mevr. A.H. Brouwer RBc
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5. Sponsors
In 2021 hebben wij weer een mooi bedrag aan sponsor- en donateursgeld 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 2021 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.
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7. Samenwerkingen in de projectlanden in 2021
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 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, Dédougou en Ouagadougou )
• 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;
Martin van der Linde, 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
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