Beleidsplan 2016 Stichting Ontwikkeling Platteland Afrika
1. Inleiding
Achtergrond
Sinds 2008 is Tine Sangers actief in de Casamance t.b.v. een land/tuinbouwproject.
(doel: meer werkgelegenheid en diversiteit van voedsel (o.a. zilte landbouw)in de regio
bevorderen, dit in de vorm van een proefboerderij)
Ook diverse charitatieve projecten op het gebied van gezondheid en scholing zijn
opgepakt en gerealiseerd.
Sinds enige jaren wordt zij ondersteund door Nel Sangers op het gebied van land- en
tuinbouwadvies en watermanagement.
Nel Sangers is werkzaam in de natuurbeschermingswereld.
Doordat koken op hout en houtskool veel houtkap tot gevolg heeft en ook langschade
veroorzaakt is zij gestart met een nieuw project in de Casamance nl.: Koken op zon.
Met de lokale bevolking is het doorontwikkeld naar een totaal concept .
Dit wordt nu ingevoerd onder de titel: “ geïntegreerd koken op zon! “
Beschrijving van de problematiek
- kappen bomen
- afbranden velden
- overbegrazing
- monoculturen landbouw
- uitputting van de bodem
- vervuiling grond-, rivier en bodemwater
De Stichting is 12 februari 2016 opgericht en heeft in haar oprichtingsstatuten het
volgende doel staan:
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Ontwikkeling Platteland Afrika.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zeist.
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
het bevorderen van de ontwikkeling van het platteland in Afrika;
Geïntegreerd Zonnekoken in Zuid-Senegal realiseren d.m.v.:
- opzetten bedrijven t.b.v. fabricage:
CooKits / zonnefornuizen
Panier Thermos/ isoleermanden
Titi’s / zonne-ovens
alternatieve houtskool / ook wel groene houtskool genoemd
- opleidingen organiseren t.b.v. productie materialen
- opzetten verkooptrainingen
- opleiden instructrices: t.b.v. kookdemonstraties: zien en proeven doet verkopen
- verkoop en productiepunten realiseren (gebouwen)
Strategie

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen)
ondersteunen van lokale initiatieven, welke initiatieven duurzaamheid, sociale
weerbaarheid en ecologie dienen te bevorderen. Bevordering ondernemerschap.
Training, lessen op scholen, financiële ondersteuning van lokale initiatieven, link
Europa-Senegal (samenhang),
2. Geografische aanduiding:
De realisatie van deze doelen zal zich in eerste instantie richten op landen in WestAfrika. En in 2016 in de Casamance (Zuid-Senegal)
3. De beleidsvelden zijn aan te duiden als:
3.1 Natuurbescherming en natuur bewustwordingsactiviteiten
Nadruk krijgen hier de activiteiten die de wereldwijde samenhang van ecosystemen
benadrukken.
Activiteiten:
Vertoning film en discussies op festivals, in publieke ruimtes en scholen. (programma
Over the Edge);
Aansluiten bij mogelijkheden die er zijn. Bij lopende programma’s van
Vogelbescherming Nederland, Birdlife, Wereld Natuurfonds en Grauwe Kiekendief;
Bezoeken universiteiten Ziguinchor, San Louis en Dakar.
3.2 Totale keten van koken en bereiden van voedsel (totale systeem) introduceren
Alternatief bieden voor houtkap
- koken op zonnewarmte
- bakken met zonnewarmte
- vervangende houtskool maken uit vernieuwbare biomassa
- koken op de houtskool besparende kooksystemen
- warmhouden voedsel in isoleermanden
3.3 Economische zelfstandigheid van vrouwen bevorderen
opleidingen opzetten en uitvoeren
- werkgelegenheid mogelijk maken d.m.v. zonne-koken
4. Activiteiten periode: 2016
Produceren :
125 CooKits
10 Titi’s
100 Panier Thermos
Realiseren demonstratie- en verkoop ruimte
Idem productie- unit in Diouloulou
Opleidingsprogramma’s opzetten en uitvoeren
Eigen logo ontwikkelen

Informatiemateriaal ontwikkelen t.b.v. opleidingen, trainingen, voorlichting. Dit o.a. in
eigen taal, Trans en pictogrammen
Organisatie
Nederland
Bestuur in Nederland
Vogelbescherming Nederland
Scholen
Rotary in Nl
Vrijwilligers netwerk
Sponsors
Solar Cooking KoZon
- Van Dijk Attent supermarkt Austerlitz
- Severs Transport Linschoten
- particulieren
Senegal:
Netwerk van lokale organisaties,
ASAPID , Association d’Appui aux Initiatives de Paix et de Developpement 25 vrouwen
uit diverse dorpen. President: Paul Sagna
Het Leger
Scholen
Landing Diemme , ondernemer
Jean Sagna, ondernemer
Lokale autoriteiten (burgemeesters, gendarmerie, sous-prefect)
Rotary Club Ziguinchor
Radio FM
Communicatie en promotie
In Nederland:
- website
- Lezingen
- Media (AD, artikel Zenderstreek)
In Senegal:
Radio: Kafoutine FM en Radio Kairaba
Publieke bijeenkomsten/defilés/culturele festivals
Ontwerpen en uitvoeren: T-shirts, vlaggen en banners
Ontwikkelen informatiemateriaal
Eigen logo ontwikkelen
Financiën
Onbezoldigd bestuur en activiteiten
- vaste medewerker onbezoldigd
- Sponsoren
- Fondswerving
- Budget 2016

Evaluatie en monitoring
- Vaste medewerkster op locatie
- Jaarlijks 2 bezoeken van bestuurslid aan project regio
Met bezoek aan partners en evaluatie van project activiteiten
Bestuursvergaderingen
- Jaarverslag
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