
Zij vertrouwt op de Zon  
Fikirte regasse Beyene wordt gedreven door de 
wens om samen met de mensen op het ethiopische 
platteland te werken aan de verbetering van hun  
kwaliteit van leven. een uitstekende coördinator, die 
is geboren en getogen in ethiopië. in maart 2012 
is ze begonnen als project officer ‘integrated Solar 
Cooking’ bij HoA-reC en ankervrouw voor SCn. Fan-
tastisch dat we op haar expertise kunnen rekenen!

“Het is mijn taak om het onderdeel Geïntegreerd Koken 
met de Zon (Integrated Solar Cooking, afgekort ISC) van 
het grote EU ‘RET project’, dat Ethiopië gaat voorzien van 
twintig duurzame energiecentra, uit te voeren en te pro-
moten.” RET staat voor Renewable Energy Technology. Het 
project gaat duizenden huishoudens op het platteland 
voorzien van duurzame hernieuwbare energie. Hierdoor 
zal de afhankelijkheid van hout als energiebron steeds 
kleiner worden. SCN is partner in dit ambitieuze project en 
dus dolblij met deze bekwame vrouw ter plaatse, die het 
ISC coördineert.
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Fikirte reist regelmatig naar de gebieden waar de RET centra komen en werkt daar aan de capaciteitsopbouw voor 
de centra, technische verbeteringen aan de kooktoestellen en de promotie van ISC in de gemeenschappen in de 
vorm van trainingen. Ze schakelt met het management van het EU-project en met eindgebruikers die jarenlang 
hebben gekookt op een houtvuurtje.

“Ik geloof in zonne-energie. En we hebben het hier in overvloed! Het kan een geweldig positief effect hebben op 
het milieu en op de levens van vrouwen, meisjes en jonge kinderen. Zeker als het op grote schaal wordt geïntrodu-
ceerd op het platteland. Niet meer dagelijks die stapels hout dragen, niet langer de rookdampen van het houtvuur 
inademen tijdens het koken en tijd voor de kinderen om naar school te gaan, in plaats van voorbereidingen voor 
het eten te treffen.”

Zij ziet grote kansen voor de verschillende methoden van koken met de zon (de CooKit, de hooimand, de wapi en 
het houtbesparende kacheltje), omdat ervaring haar leert dat het door de vrouwen snel wordt omarmd. Ze ziet ook 
een veranderende houding van mannen ten opzichte van koken. “Ik zou uiteindelijk graag zien dat de ISC kook-
technieken ook in de steden worden gebruikt. Het is echt een toekomstbestendige manier van eten bereiden.”

De twintig productie- en trainingscentra zijn verspreid over zes districten in het hele land. De bouw is dit najaar 
begonnen en zal in januari voltooid zijn. Voor ieder centrum worden twee vrouwen en één man getraind in ISC 
productie, promotie en marketing. Dat betekent dat Fikirte samen met vier trainers van HoA-REC partner PISDA in 
totaal zestig mensen traint in deze technieken. Wij wensen hun allemaal veel succes! 

Het werkbezoek van Clara Thomas in oktober dit jaar leverde 
een mooie update op uit Awura Amba, de zelfvoorzienende 
leefgemeenschap in het noorden van Ethiopië. Het ISC-proj-
ect is daar een jaar geleden gestart. De werkplaats, in ge-
heel lokale stijl, stond er in vier maanden! De start van de 
productie was gepland op 1 september 2013, maar dit is 
niet gelukt door vertraging in de aanlevering van onder an-
dere karton. Dit tot teleurstelling van de dorpsgemeenschap, 
die enorm gemotiveerd is om met de productie, marketing 
en verkoop te beginnen. 

Onze partner ORDA zet alles op alles om de productie in 
januari 2014 te starten. Een klein lokaal team is inmiddels  
getraind in ISC productie. Het business plan voor 2014 ligt 
er en de dorpelingen hebben een kookworkshop gevolgd. 
De vrouw van het dorpshoofd ziet al gauw de voordelen: 
“Door het roeren van eten op het vuur, verliest het veel  
vitaminen en voedingswaarde. Het voedsel dat is gestoomd 
in de CooKit en nagegaard in de hooimand is gezonder.” 

entHouSiASme in AwurA AmBA 
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nieuwe enerGie in ArSi neGeLe
Verstopt in de prachtige, groene Rift Vallei in het zuiden 
van Ethiopië ligt Arsi Negele, een leefgemeenschap waar 
onze partner Anceda zeer actief is met duurzame pro-
jecten. SCN werkt mee aan de beplanting van Moringa 
en Jatropha bomen. Dit jaar zijn er 30.000 jonge plantjes 
van beide soorten gekweekt. Iets oudere zaailingen zijn 
uitgeplant en dienen als heg rondom stukjes grond. Over 
enkele jaren geven de noten van deze struiken olie die 
gebruikt kan worden als brandstof voor het koken. Een 
vorm van houtbesparing dus. 

mAnnen AAn Het KoKen
Anceda heeft daarnaast bij zo’n vijftig gezinnen een  
CooKit uitgezet. De mannen bleken zeer  
geïnteresseerd in deze schone vorm van koken. De 
heer Dekebo, directeur van Anceda, is verheugd over 
deze ontwikkeling: “Koken met zonne-energie heeft een 
emancipatie-effect; het is makkelijk te leren en daarom 
beginnen mannen nu ook met koken.” Voor het verder 
uitrollen van dit project zijn fondsen nodig, waarvoor we 
een beroep willen doen op u.    

Geen CHineSe KooKtoeSteLLen in etHiopië  
Steeds weer blijkt het grootschalig in de markt zetten van lokaal handgemaakte zonne-kooktoestellen een 
weerbarstig proces. De wereldorganisatie Global Alliance of Clean Cookstoves (GACC) is actief in het uitzetten 
van miljoenen in China gefabriceerde houtbesparende kooktoestellen in Afrikaanse en Aziatische landen. 
Dit frustreert de lokale bedrijfsmatige ontwikkeling van zowel zonne- als andere energiezuinige kooktoestel-
len die lokaal volop gaande is.  De Ethiopische overheid heeft GACC aangezegd, juist om laatstgenoemde 
reden, geen activiteiten te ontplooien in Ethiopië. SCN kan deze beslissing van harte ondersteunen.

Vorig jaar spraken we nog over onze twee af-
zonder-lijke projecten, te weten Kampala en 
Mbarara, maar dit jaar kunnen we vertellen over 
een gezamenlijk plan! Samen met onze partner 
SCA (Solar Connect Association) in Oeganda is in 
augustus van dit jaar besloten om de ISC activite-
iten in beide regio’s samen te voegen tot één ge-
heel. Het wordt een kleinschalig bedrijf met een 
maatschappelijk karakter, ook wel ‘social business’  
genoemd. Tijdens het werkbezoek van bestuurs-
lid Henk Crietee in augustus is het ‘social busi-
ness plan’ afgerond en er is een planning voor 
de komende jaren gemaakt. Het plan voorziet in 
de vestiging van een nieuw Renewable Energy 
Centre in Biharwe op korte afstand van de stad 
Mbarara. De grond is inmiddels gekocht!

nieuw Centrum in oeGAndA



Beste SCN donateurs,

Mijn naam is Kawesa Mukasa en ik ben sinds 1994 werkzaam als directeur van Solar Connect Association in 
Oeganda. Ik ben afgestudeerd in economie (en daarnaast in milieukunde) aan de Fribourg Universiteit in Zwit-
serland. Tijdens een ‘open music festival’ vlakbij Basel maakte ik voor het eerst kennis met koken met de zon. Ik 
kon niet geloven dat ik een cake zag bakken in de zon. En een hele vismaaltijd! In 1991 nam ik een CooKit mee 
naar Oeganda om het te demonstreren. Iedereen was erg onder de indruk. Ik maakte mijn studies af en besloot 
terug te keren, om in Oeganda te werken aan het behoud van onze prachtige bossen en het versterken van de 
posities en gezondheid van vrouwen en meisjes. Koken is een essentiële dagelijkse bezigheid en mag niet onder 
gevaarlijke omstandigheden plaatsvinden.

In de jaren ’90 was de start voor SCA moeizaam. We begonnen klein en wisten nog niet zo goed hoe we het 
professioneel moesten aanpakken. Sinds het partnerschap met SCN maken we grote sprongen. We hebben veel 
geleerd over solar-technieken, projectmanagement, hoe we een non-profit project kunnen ombuigen naar een 
winstgevende organisatie en hoe we de eindgebruikers kunnen trainen en overtuigen met goede marketing. Er 
komen zelfs toeristen uit Europa om ons werk te bekijken!

Ik verheug me op onze samenwerking in het nieuwe centrum in Biharwe. De bouw en het productiewerk daarna 
levert banen voor tientallen bouwvakkers en tien extra vrouwen op, naast de vijftig die we al in dienst hebben. En 
steeds meer mensen raken overtuigd van onze producten! Eén man brandde zijn tong aan een stuk vlees, waar-
van hij niet kon geloven dat het gaar was gestoomd in de CooKit. En een jonge moeder is dolblij met de ‘water 
pasteuriser’ (wapi), omdat die aangeeft wanneer het water veilig genoeg is om te drinken en om eten voor haar 
baby in te koken. Tot slot de houtbesparing; niet meer sjouwen, tijdwinst en het behoud van bossen! 

Ik kan nog veel meer noemen, maar laat ik met het volgende afronden: dank, dat wij dit werk kunnen doen met 
de expertise van SCN en de steun van u en Wilde Ganzen! 

Een zonnige groet van Kawesa Mukasa.       scacooking23@gmail.com

de mAn ACHter SCA in oeGAndA 
Kawesa mukasa is directeur van SCA in oeganda en werkt 
nauw samen met SCn om Geïntegreerd Koken met de Zon 
toegankelijk te maken voor mensen op het platteland in  
oeganda. wij willen u graag kennis laten maken met hem, 
zijn werk en zijn levensdoel. Hij schreef zo’n enthousiaste 
mail naar aanleiding van onze vragen, dat we die graag met 
u willen delen.

Geïntegreerd Koken met de Zon is voorals-
nog het belangrijkste aandachtspunt van het 
nieuwe centrum, maar het is de bedoeling 
dat ook andere vormen van duurzame en-
ergie hier in de toekomst een plaats krijgen. 
De huidige en veel te kleine productie- en 
promotiefaciliteiten in Mbarara zullen naar dit 
nieuwe centrum worden overgebracht. Het 
nieuwe ISC productie- en voorlichtingscentrum 
zal over 2 à 3 jaar geheel zelfvoorzienend zijn, 
maar in dit stadium zijn er nog extra fondsen 
nodig. Met name voor de financiering van de 
benodigde investeringskosten van het centrum. 
Hiervoor hopen wij een beroep te doen op 
onze trouwe donoren.

...vervoLG



10 jAAr FinAnCiëLe Steun vAn wiLde GAnZen 
SCN zou haar goede werk niet kunnen doen zonder de aanhoudende financiële steun van Wilde Ganzen. Sinds  de-
cember 2003 heeft Wilde Ganzen de bijna jaarlijkse verzoeken van NGO’s uit Oeganda, Ethiopië en die van SCN ge-
honoreerd. In Ethiopië heeft Wilde Ganzen eraan bijgedragen dat de publieke bewustwording om duurzame energie 
en technieken voor dagelijks koken te gebruiken enorm is toegenomen. In Oeganda ondersteunde Wilde Ganzen 
vanaf 2007 jaarlijks substantieel de ontwikkeling van de ISC initiatieven in Mbarara en Kampala. De markt groeit, net 
zoals de vraag naar kooktoestellen. Daarom wordt nu, met 
steun van Wilde Ganzen, hard gewerkt aan de ontwikkeling 
van het nieuw productie- en distributie-centrum in Biharwe. 
Wij zijn blij dat we nog steeds op Wilde Ganzen kunnen 
rekenen. Bedankt! www.wildeganzen.nl

KoZon in weSt-AFriKA
Stichting KoZon richt zich, net als SCN, op Geïntegreerd Koken met de Zon. Ze zijn al 15 jaar 
actief in West-Afrikaanse landen. Wij gaan de samenwerking met KoZon intensiveren. Na-
ast de ontwikkeling van een bedrijfsmatige aanpak, heeft het opzetten van ISC Kennis- en  
Servicecentra in Oost- en West-Afrika prioriteit. Voor meer informatie: www.kozon.org

mooie ACtie GriFtSteede
Stadsboerderij en speeltuin Griftsteede in Utrecht  
vierde op 22 september het Oogstfeest en deelde 
haar overvloed aan fruit en groente met bezoekers. 
SCN stond met informatie op de markt en mocht zich 
verheugen op bijzondere belangstelling. De entree 
was gratis, maar bezoekers werden van harte uit- 
genodigd om een donatie te doen aan onze stichting. 
Het leverde 650 euro op! Griftsteede, bedankt!

Hoe iS uw GeLd BeSteed in 2013? 
De fondsenwervingsactie van eind vorig jaar was zeer geslaagd! Waarvoor onze grote dank. In de herfst van dit 
jaar was de stand als volgt: het bedrag aan kleine donaties (<500 euro) bedroeg 5.300 euro. De grote donaties 
(>500 euro) bedroegen samen tot en met oktober al bijna 68.000 euro! Het geld is op de volgende wijze besteed 
aan het prachtige werk van onze partnerorganisaties in Ethiopië en Oeganda:

ETHIOPIë 
HoA-REC – Jaarlijkse bijdrage SCN aan EU Renewable Energy Project       €    
HoA-REC – Kosten SCN vertegenwoordiger Ethiopië         €   
ORDA – ISC Project Awura Amba           €
ANCEDA - Extra ISC Jatropha/Moringa project, Arsi Negele        €   

OEGANDA 
ISC productie, distributie, promotie en training                                                                    €
ISC resource en service centrum Biharwe                                                                          €
Grondaankoop t.b.v. bouw ISC service centrum                                                                 €

we doen Het niet ALLeen

overiGe SAmenwerKinGSpArtnerS

9.760
7.700

11.557
1.100

13.157
28.418
11.052



Het zal voor SCN en onze partners in Oost-Afrika een geweldige opsteker zijn als de succesvolle fondswervingsac-
tie van eind vorig jaar herhaald, of liever nog, overtroffen zal worden. De eerste aanvragen van onze partners voor 
financiering van bestaande projecten, en naar verwachting ook nieuwe ISC projecten, zijn al binnengekomen. Voor 
de lopende projecten gaat het in ieder geval om de volgende bedragen:

etHiopië 2014 
HoA-REC – Jaarlijkse bijdrage SCN aan EU Renewable Energy Project       €  
HoA-REC – Kosten SCN vertegenwoordiger Ethiopië         €   
ORDA – ISC Project Awura Amba           €
ANCEDA - Extra ISC Jatropha/Moringa project, Arsi Negele        €  

oeGAndA 2014 
Bouw van het nieuwe SCA Renewable Energy Centre in Biharwe       €  

Een dringend verzoek aan u allen: met uw bijdrage kunnen wij meer gezinnen in Oost-Afrika helpen om 
milieuvriendelijk en houtbesparend te koken met de zon. Alle bedragen, klein of groot, zijn van harte welkom! 
Onze rekening bij de Triodos Bank nL06 trio 0254 7056 34 t.n.v. de Stichting Solar Cooking Nederland 
staat open.

nieuw BLoed in Het BeStuur
in de zomer van dit jaar is ons bestuur uitgebreid. 
debberah ten velthuis zet haar kennis en expertise 
in om het SCn werk verder te professionaliseren. 
een vraaggesprek met het nieuwe bestuurslid.

wie ben je?
Mijn naam is Debberah ten Velthuis, 32 jaar oud,  
milieuwetenschapper en ondernemer van Zúna, Green 
Business. 

wat beweegt je?
De prachtige natuur en krachtige mensen inspireren 
mij om te werken aan een beter milieu. En dan met 
name in landen waar de uitdagingen groot zijn, zoals in  
Afrikaanse landen.

wat doe je?
Zúna wil lokale ondernemers in Afrika helpen bedri-
jfjes op te bouwen die families gaan helpen aan betere 
kook- en verlichtingsproducten. Op deze manier wordt de 
consumptie van hout, houtskool en kerosine verminderd 
en het gebruik van duurzamere producten gestimuleerd. 
Goed voor de gezondheid, tijd, geld én het milieu!

waarom bestuurslid bij SCn?
SCN heeft veel passie voor het werk dat zij verricht 
en ambitieuze doelstellingen. Daarnaast heeft zij veel  
kennis en ervaring met het promoten en op de markt 
brengen van duurzamere kookmethodes door lokaal 
opgebouwde bedrijfjes. Door mijn werkervaring met 
één van de bedrijfjes in Ethiopië, voel ik mij zeer betrok-
ken bij SCN.

wat wil je met SCn bereiken? 
Ik zou graag het werk dat SCN doet willen uitbreiden 
door meer lokale bedrijfjes op te bouwen. En ik wil 
de bedrijfsmatige aanpak verder stimuleren, zodat de 
toekomstige bedrijfjes snel zelfstandig worden. En als ik 
even mag dromen; misschien de expertise op koken in 
de toekomst aanvullen met duurzame verlichting? We 
gaan het zien!

CoLoFon
Stichting Solar Cooking Nederland, Zevenend 10, 1251 RN Laren, post@solarcooking.nl
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