Beleidsplan Stichting Clean Cooking Foundation
Doelstelling van de stichting
In de derde wereld sterven per jaar meer mensen aan het inhaleren van giftige
kookdampen, veroorzaakt door inferieure manieren van koken, dan aan AIDS en
Malaria bij elkaar. De World Health Organisation (WHO) calculeert het aantal op
meer dan 4 miljoen doden per jaar als gevolg van HAP (household air polution)

Om hier een halt toe te roepen zijn alternatieve vormen van koken nodig. De Clean
Cooking Foundation heeft tot doelstelling om dit mogelijk te maken, door geld ter
beschikking te stellen om mensen met alternatieve, schone kooktoestellen in
aanraking te brengen en vertrouwd te maken.
De Stichting Clean Cooking Foundation is in het leven geroepen om financiële
middelen te mobiliseren, om kosten te dekken die gepaard gaan met het vergroten
van bewustzijn, het beschikbaar maken van kooktoestellen, het ondersteunen van
gebruik en alle aanverwante kosten die daarmee gepaard gaan.
De focus voor de jaren 2019 tot en met 2021 ligt op het opzetten van duurzame
manieren van fundraising in Nederland.

Missie, visie en strategie
De ontstaansgeschiedenis van de Stichting Clean Cooking Foundation begint in
2015, toen oprichter Huub van Zwieten een half jaar in Kaapstad verbleef met zijn
gezin. Als ondernemer ontdekte hij het probleem van de vervuilende kooktradities
en zag hij dat een oplossing hiervoor al lang technisch mogelijk en beschikbaar
was. Hij wilde zijn ondernemerservaring inzetten om de oplossing daar te brengen
waar deze het hardste nodig was.
In de townships in en rondom Kaapstad zijn
honderdduizenden mensen die onder de
armoede grens leven in zogenaamde townships.
Zij hebben beperkt toegang tot middelen en zijn
vaak afhankelijk door inferieure producten.
Daarin is de omgeving van Kaapstad geen
uitzondering, dit is de situatie in heel Zuid
Afrika en ook in de rest van het Afrikaanse
continent. Wereldwijd zijn er totaal zo’n 1 miljard mensen voor wie een verbetering
in gebruik van kooktoestellen hard nodig is.
Het invoeren van schone kooktoestellen (clean cookstoves) in de townships van
Afrika, maar ook in de plattelandsgebieden, lost direct een aantal problemen
tegelijk op:
de kooktoestellen geven geen rook af, waardoor gezondheid niet in gevaar komt
de schone kooktoestellen zijn veilig, omdat er geen vloeibare brandstof in
voorkomt en er dus minder risico is op brand door omvallende of ontploﬀende
stoves
de schone kooktoestellen maken koken goedkoper, doordat de brandstof (hout
pellets) goedkoper zijn in het gebruik, in vergelijking met electriciteit, parafine
of houtskool
de schone kooktoestellen zijn niet milieu vervuilend, door het ontbreken van
rook
de schone kooktoestellen werken ook als verwarming, wat hen een dubbele
functie geeft

Met het opzetten van een lokale Zuid Afrikaanse organisatie (Clean Cooking
Revolution/ Banzomax pay ltd) zette hij de eerste stappen om dit te realiseren.
Het werd snel duidelijk dat er veel haken en ogen zitten aan het veranderen van
diepgewortelde tradities en gebruiken op het gebied van koken. Ook het opzetten
van gedegen infrastructuur en distributiekanalen voor schone kooktoestellen en
brandstof, bleek uitdagend.
Tegelijkertijd werden de schone kooktoestellen met open armen ontvangen door
gebruikers, die blij waren met het apparaat wat vervuilende, ongezonde rook
voorkwam,
De missie van de Clean Cooking Revolution is dan ook duurzame modellen op te
zetten om gebruikers in contact te brengen met schone kooktoestellen, hen daarbij
de begeleiden en langdurig van te laten profiteren.
In de jaren vanaf 2016, is er op verschillende manieren geprobeerd de clean
cookstoves onder de mensen te verspreiden, met beperkt resultaat. Doordat er
weinig middelen beschikbaar waren, want de activiteiten werden privé gefinancierd
door Huub van Zwieten en zijn gezin, bleef Clean Cooking Revolution grotendeels
afhankelijk van stagiaires en vrijwilligers en lokaal geworven hulpkrachten,
waardoor er geen professionele organisatie van de grond kwam. De verkoop is tot
nu toe kleinschalig gebleven en er is nog geen goede gebruikersgemeenschap
ontstaan rondom de Clean Cookstoves.

Clean Cooking Towns
Vanaf 1 juni 2019 ligt de focus daarom op het creëren van gebruikerservaringen.
Immers, verkoop kan uiteindelijk pas duurzaam op gang komen, als er voldoende
positieve gebruikerservaringen zijn en het verhaal van deze gezondere manier van
koken, vanzelf wordt doorverteld.
Er zullen projecten worden opgezet om in specifiek gekozen gemeenschappen,
gebruikers te vinden en te begeleiden in het gebruik van de Clean Cookstoves. De
stoves zullen worden gedoneerd en er zal worden ingezet op het monitoren en
begeleiden van het gebruik ervan, om ervoor te zorgen dat mensen de nieuwe
kooktoestellen goed inzetten en er een positieve ervaring mee krijgen.
Deze projecten zullen worden opgezet, voortbouwend op de opgedane contacten in
de afgelopen jaren. Dit zijn onder andere lokale NGO’s, internationale organisaties,
lokale gemeenschappen, kerken, etc.

Resultaten tot 1 juni 2019
Ondanks dat de verkoop van cookstoves beperkt is gebleven, zijn er wel tal van
zaken ondernomen waar nu op voortgebouwd kan worden. Een niet volledige
opsomming van zaken volgt hieronder:
verkoop van ongeveer 1500 clean cookstoves
donatie van ongeveer 1100 cookstoves
een opslag en distributie locaties in het centraal gelegen township Phillipi
contacten met leveranciers van brandstof
contacten met lokale NGO’s
netwerk in diverse townships door Zuid Afrika
een relatie met een internationaal vrouwen netwerk door geheel Zuid Afrika en
in de rest van de derde wereld
een relatie met SDI (Slum Dwellers International), een wereldwijde organisatie
ter verbetering van woonomstandigheden voor de ‘urban poor’
een Clean Cooking Revolution winkel in township Phillipi (Kaapstad)
een ontwikkelde en uitgeteste training voor Clean Cooking Angels (verkopers
van de Clean Cookstoves)
diverse business concepten
diverse uitgeprobeerde distributie kanalen
winkel
Clean Cooking Angels
(verkopers lokaal)
via NGO’s
via gemeenschapscentra
via kerken
via overheid (gemeente en
provincie)
online verkoop
partnerships met
wederverkopers

Fundraising resultaten
Omdat het van het begin af helder was, dat de verkoopresultaten en donaties niet
kostendekkend zouden zijn, is er een start gemaakt met fundraising activiteiten.
Hiervoor zijn onder andere de volgende activiteiten ondernomen:
Incidentele donaties
Crowdfunding via Indiegogo
Fundraising door een event
Fundraising door het sponsoren van stoves/ families met stoves
Fundraising door verkoop van kookboeken
Fundraising ideeen door het organiseren van lunch met Master Chefs
Fundraising door een netwerk van Master Chefs als ambassadeur
Fundraising door een zelf vervaardigd kookboek met een Master Chef die door
Africa heeft gereisd (samen met andere NGO SDI)
Publiciteit op landelijke media:
Linda TV (https://www.linda.nl/wereldwijven/topkoks-steunen-de-cleancooking-revolution/)
Quote (https://www.quotenet.nl/nieuws/a208398/de-sabbatical-van-huubvan-zwieten-reizen-maakt-de-jonge-hond-in-jezelf-wakker-208398/)
Netwerken met foodbloggers
(http://www.ilovefoodies.com/clean-cooking-revolution-crowdfunding/)
Fundraising door het verkopen van wijn

Kosten operatie 2016 - 2019
In de periode van de eerste drie jaar is ongeveer € 300.000 uitgegeven. Het
grootste deel daarvan is geïnvesteerd in de aanschaf van 10.000 cookstoves van
Philips in Zuid Afrika, waarvan op dit moment nog iets meer dan 6000 stuks op
voorraad zijn.
Overige grote posten zijn de salariskosten van lokaal ingehuurde krachten en
opslagkosten en huur van de winkel in Phillipi.
Ook is aan reis- en verblijfkosten van Huub van Zwieten, voor de aansturing van de
organisatie, geld uitgegeven. De € 300.000 is privé gefinancierd door Huub van
Zwieten.

Financiële organisatie vanaf 1 juni 2019
Na de eerste drie jaar van de organisatie, is er geen financiële ruimte meer om
operationele en andere kosten te dragen, vanuit alleen Huub van Zwieten.
Er is geld nodig, omdat uit verkoop nog onvoldoende middelen beschikbaar komt.
De Stichting Clean Cooking Foundation is in het leven geroepen om de fundraising
te halen naar het niveau van professionaliteit, zodat de activiteiten van Clean
Cooking Revolution vanuit opgehaalde fondsen kunnen worden gerealiseerd.
Met de opgehaalde gelden, worden de activiteiten van Clean Cooking Revolution
gecontinueerd. Daarbij zal de nadruk komen te liggen op het creëren van
bewustzijn en het opdoen van gebruikerservaringen. Dit zal gebeuren in de vorm
van de Clean Cooking Towns, de kleine projecten, waarbij groepen mensen een
stove gedoneerd krijgen onder nauwkeurige monitoring en (technische) begeleiding,
om hen de juiste ervaring op te laten doen en te leren duurzaam gebruik te maken
van de goedkoper, schone, gezonde en veiligen manier van koken.

Fundraising via de Stichting Clean Cooking Foundation
Eind 2018 heeft Huub van Zwieten deelgenomen aan een managementprogramma,
specifiek voor impact ondernemers. Daaruit is een plan ontstaan voor financiering
van de organisatie middels fundraising. Daartoe is de stichting in het leven
geroepen, met ANBI status.
Niet vragen om geld, maar bijzondere ervaringen creëren
Het plan om fundraising vorm te geven behelst een aantal activiteiten rondom
koken en lekker eten. Door activiteiten, netwerk, producten, kookboeken en andere
concepten aan te bieden aan mensen die van koken en lekker eten houden, kan
geld opgehaald worden voor Clean Cooking Revolution. De nadruk komt te liggen
op het creëren van bijzondere ervaringen voor eet- en kookliefhebbers, waarmee
sympathie opgewekt wordt voor het loﬀelijke streven van Clean Cooking
Revolution in Afrika en mensen bereid zullen zijn om hier een bijdrage aan te
leveren.

Organisatie van de Stichting
In het bestuur van de Stichting Clean Cooking Foundation hebben de volgende
mensen onbezoldigd plaatsgenomen:

-

Leonie van Mierlo
Ferd de Bruijn
Wien Sillevis Smitt - penningmeester
Huub van Zwieten - voorzitter

Met het bestuur wordt een vervolg gegeven aan de fundraising activiteiten, waarbij
het niet onwaarschijnlijk is dat daar externe hulp bij ingeschakeld zal dienen te
worden.

Donaties, funds, fundraising activiteiten
Er zal op diverse manieren geld worden opgehaald, die naast elkaar zullen bestaan:
directe donaties
donaties per project (bestaande uit de donatie van x aantal stoves + operationele
kosten)
donaties per gedoneerde stove (€ 60 per stove)
bijdrage als onderdeel van deelname aan activiteiten, events en concepten
aanvragen via fondsen
sponsoring van bedrijven
CO2 uitstoot compensatie gelden

Financien
Bij de oprichting van de stichting, is er nog geen vermogen. Hieraan zal worden
gewerkt middels de eerste donaties en fundraising activiteiten.
Het bestuur van de Clean Cooking Foundation is verantwoordelijk voor het beheer
van het vermogen. Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een
bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.
Het bestuur is verantwoordelijk voor een
gezond financieel beleid. De taken die
hierbij horen zijn onder meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen;
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen
en goedkeuren;
3. Beheren van de gelden;
4. Besteden van de gelden en het creëren
van voorzieningen.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de Clean Cooking
Foundation.
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de
uitgaven te compenseren.
2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend
om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare
doelstelling hebben als de eigen stichting.
3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een
gezonde buﬀer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen.
Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op
te zetten.

Adres gegevens
Stichting Clean Cooking Foundation
Bloemgracht 21
1016 KB Amsterdam
+27 81402 41 52
+ 31 6 2415 7076
www.cleancooking.co.za
www.cleancookingrevolution.com

