Sol Suffit

Sol Suffit project
wordt aparte vzw
digd in die nieuwe vzw en lopen
onze bestaande projecten in
Senegal en Mauretanië gewoon
door via de nieuwe vzw.

Sol Suffit swingt de
pan uit
Ons klimaatproject “Sol Suffit”
loopt inmiddels 7 jaar. We
werken daarbij aan het concept
van “geïntegreerd koken in
ontwikkelingslanden”. Hiermee
verrichten we toch echt pionierswerk rond een groot en zwaar
onderschat probleem: de nefaste
invloed die het gebruik van hout
als brandstof in grote delen van
de wereld op mens en natuur
heeft.
Nog even herhalen: geïntegreerd
koken betekent energiezuinig
koken door slim combineren
van koken met de zon of met
energiebesparende houtovens en
gebruik van isolatiemanden. Na
jaren werken en uittesten hebben
we nu een vernieuwde solar
cooker ontwikkeld die beantwoordt aan onze vooropgestelde
criteria: eenvoudig in gebruik
en opstelling, veilig, gemaakt uit
duurzaam materiaal en verkrijgbaar aan een aanvaardbare prijs.
Deze nieuwe solar cooker zal
vanaf mei verkrijgbaar zijn.

Maar het echte werk begint nu
pas: de introductie van deze
ideeën op grotere schaal zal nog
vele jaren werk vragen. We zullen hiervoor veel hulp nodig hebben en we willen daarbij zoveel
mogelijk geïnteresseerde partijen
betrekken. We kijken daarbij ook
verder dan het werkingsgebied
van Natuur.koepel.
De logische volgende stap is
daarom het project Sol Suffit om
te vormen tot een zelfstandige
Vlaamse vzw. Uiteraard blijft Natuur.koepel sterk vertegenwoor-

Meer dan vroeger gaan we
inzetten op de introductie van
isolatiemanden. Deze kunnen
gemakkelijk lokaal worden
gemaakt en kunnen met elke
kooktechniek gecombineerd
worden. Gerechten blijven
warm en moeten niet meer
extra opgewarmd worden. En
men kan de gerechten laten
nagaren in de isolatiemand.
Hiermee werken we dus op
2 manieren energiebesparend.
Deze techniek, hoe simpel ook,
is nauwelijks gekend maar heeft
een zeer groot potentieel.
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We laten dit jaar nog zo’n
250 isolatiemanden maken en
gaan die samen met zo’n 250
solarcookers in verschillende
projecten introduceren. De gezinnen die in aanmerking komen
worden zorgvuldig geselecteerd
via organisaties als Tostan
(Amerikaanse ngo) en Broederlijk
Delen in Senegal waar we
momenteel mee samenwerken.

SOL SUFFIT ZOEKT HELPENDE HANDEN!
De uitdagingen zijn groot en om alles in goede banen te brengen, zoekt de nieuwe vzw een
hele reeks vrijwilligers gaande van een materiaalverantwoordelijke, tolken voor diverse talen,
fundraisers, demo verantwoordelijken, marketeers, handige jongens (én meisjes) in sociale
media, een webmaster, een boekhouder, een commercieel verantwoordelijke enz…
Misschien wil jij je ook wel inzetten in zo’n project? We garanderen
je in ieder geval een
boeiende materie en een venster op een ongekende wereld.
Contactpersoon: Kristina Naeyaert
				 056401979 of 0479/514317
				 kristina@natuurkoepel.be
Het Sol Suffitproject wordt gesteund door de provincie West-Vlaanderen, de
gemeenten Wevelgem en Menen, Lionsclub Kortrijk, Natuurpunt afd. Gent,
Natuurpunt De Vlasbek van Kuurne, bedrijfssponsoring door Bricsys en Alpro en
ondersteuning via de projectrekening van de Koning Boudewijnstichting. Giften
vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar – te storten op rekening 000-0000004-04
van KBS – met vermelding project L 82166 – Natuur.koepel vzw.
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