Jaarverslag Sol Suffit 2015

Sol Suffit vzw wil het concept van “integrated cooking” introduceren als alternatief voor
traditioneel koken op hout en houtskool in ontwikkelingslanden. Integrated cooking berust
op de combinatietechniek van solar cooking, gebruik van isolatiemanden en houtbesparende
oventjes. Daarnaast sensibiliseren we met de techniek van solarcooking in eigen land rond
mogelijkheden van zonne energie.
Projectenwerking in 2015
2015 was een overgangsjaar. De projecten in Senegal werden afgesloten en we wachten nog
op een eindverslag van de verantwoordelijke ginds. Dank zij deze pilootprojecten werd een
goed werkende solarcooker ontwikkeld en uitgetest in diverse omstandigheden. Tevens
hebben we zelf uitgebreide ervaring opgedaan rond introductie van solarcooking in
ontwikkelingslanden. We geven deze informatie nu door aan andere organisaties of
personen die willen werken rond solarcooking. We hadden hierdoor contacten met
Indonesië, Guiné, Tanzania, Zuid-Afrika, Congo, enz…
Zo wordt in D.R. Congo samengewerkt met een lokale ondernemer die de Sunicooks wil
verkopen aan families. Onze VZW heeft een eerste lot van 12 Sunicooks bezorgd met
afspraken dat na verkoop een deel wordt terugbetaald aan ons – daarmee doen we aan
préfinanciering. De verzendingskosten liggen echter vrij hoog.
Een mooie samenwerking was er ook met de Rotary van Brugge. Zij zullen nu begin 2016 10
Sunicooks introduceren in scholen in Oeganda in kader van hun eigen projectwerking.
Er werden daarnaast 49 Sunicooks verkocht aan kleinere organisaties en particulieren
(commercieel) in binnen- en buitenland. Kleine organisaties die werken in het buitenland
verkrijgen de solarcooker aan aanmaakprijs.
Educatieve publieks activiteiten in 2015
Sinksenfeest Kortrijk 26 mei 2015
Art Markt Kuurne 7 juni 2015
Kringloopfietstocht Limburg 28 juni 2015
Potjebuur Kortrijk 18 juli 2015
Hamont-Achel 18 augustus 2015
Manifiesta Bredene 20 september 2015
Publicaties over project Sol Suffit: artikel in regionaal natuur-en milieu tijdschrift Klimop
2015 -2 , krantenartikel in het Nieuwsblad.
We vielen terug in de prijzen met de Belgische Energie- en milieuprijs 2015 categorie “Business
Sustainable Project award”: zie http://www.eeaward.be/nl/home-nl

Financieel verslag 2015:
De Sunicooks worden aan gedifferentieerde prijzen verkocht, voor ontwikkelingsprojecten worden
ze aan kostprijs verkocht.

De inkomsten voor 2015 verkoop en sponsoring bedroeg 7.859 €. De uitgaven bedroegen 7.090€.
Jaarresultaat 769€.
De werking van de VZW draait volledig op vrijwilligers met een enthousiaste equipe voor promotie,
financies, ontwerp, productontwikkeling, verzending, opvolging projecten, subsidies, demo’s, enz….
Bedrijfssponsoring: Vyncke NV (stockageruimte), Bricsys (website, design verpakking en financiële
sponsoring), Transmare (containertransport), Alpro ( financiële sponsoring)

