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Voorwoord 
 
Koken doen we allemaal, elke dag. Een druk op de knop en ons fornuis doet het werk. In vele 
plaatsen in de wereld is dat heel anders. Vrouwen zijn de hele dag op pad om hout te sprokkelen, 
om daarna op open vuur hun potje te koken. Met alle gevolgen van dien, want koken op open 
vuur is schadelijk voor de gezondheid. Samen met de bestuursleden zouden wij hier maar al te 
graag verandering in brengen.  
 
De stichting The Green Elephant is al jarenlang verbonden met Oeganda. In Kampala, Oeganda, 
zijn we bezig om vrouwen te laten overschakelen naar een gezonde veilige kookmethode, 
middels koken op een efficiënte kookstoof met milieuvriendelijke briketten of pellets. De 
brandstof is gemaakt van het Co2 neutrale olifantengras dat in Kampala wordt gekweekt. 
Daarnaast willen we de vrouwen voorlichten, gebruik makend van lokale organisaties, om naast 
het gezond koken ook hun verdere levensstijl gezonder te maken. 
 
Door middel van fondsenwerving bij particulieren en bedrijven zetten we ons in om zoveel 
mogelijk kookstoven bij gezinnen te plaatsen, zodat zij een gezonder leven krijgen en de 
ontbossing wordt tegengegaan door het gebruik van de schone brandstof. 
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Inleiding	  
 
In Oeganda koken vrijwel alle huishoudens op open vuur. Koken op open vuur is slecht voor 
de voedselgezondheid, het is doodsoorzaak nummer 4 in de wereld. Rook en roetdeeltjes die 
vrijkomen bij het koken brengen, door inademing, schade toe aan de luchtwegen. Het koken 
van een maaltijd staat gelijk aan het roken van 40 sigaretten per dag. Die schade kan zelfs de 
dood tot gevolg hebben. 

Via voorlichting door Stichting The Green Elephant brengen wij vrouwen in Kampala, Oeganda 
bewust van de gevaren van koken op open vuur. Zij maken kennis met het koken op een 
efficiënte kookstoof met milieuvriendelijke briketten of pellets. Een veilige, gezonde en 
milieuvriendelijke wijze van koken, die bovendien ook nog eens goedkoper is.  

Via de Stichting The Green Elephant kan men helpen Oegandese families daadwerkelijk met 
deze nieuwe manier van koken aan de slag te laten gaan. Donaties worden geworven worden 
via persoonlijke acquisities (mond op mondreclame), reacties op de nieuwsbrief, reacties op de 
website en campagnes.  
 

Focus	  
Om via de stichting zo veel mogelijk donaties op te halen zodat we daadwerkelijk verandering 
teweeg kunnen brengen in Oeganda zijn er veel plannen voor de aankomende jaren. Op de 
volgende punten ligt de komende drie jaar de voornaamste focus: 

1.   Het ophalen van donaties is de belangrijkste activiteit. 
2.   Aangezien de TGE Foundation een relatief kleine organisatie is willen we versterking 

zoeken bij grotere partijen door middel van een samenwerking. Een samenwerking 
genereert meer aandacht voor het doel en daarmee een verhoging van donaties. 

3.   Het is belangrijk voor de stichting om naamsbekendheid te genereren. Door middel van 
naamsbekendheid brengen we het probleem in Afrika onder de aandacht en halen we 
donaties op. 

4.   Gebruik maken van eigen netwerken, zowel privé als zakelijk om TGE onder de 
aandacht te brengen 
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1.	   Missie/visie	  
 
Het idee om The Green Elephant Foundation (TGEF) te starten is ontstaan bij vader en dochter. 
Rogier Buker is CEO van The Green Elephant (TGE) en produceert met briketten van biomassa 
als vervanger van houtskool en brandhout. Het probleem in Oeganda, maar ook in de rest van 
Afrika, werd bekender bij familie Buker door de activiteiten van TGE. TGE merkte dat er meer 
nodig was dan alleen de oplossing voor schoon koken. Het eerste probleem is de perceptie van 
de bevolking. Zij moeten door middel van voorlichting begrijpen dat er verandering nodig is en 
dat het product van TGE hetzelfde werk als houtskool doet. Daarnaast is de financiering voor 
de bevolking een probleem. Koken op briketten levert al veel voordelen op, maar koken met 
briketten op een cookstove biedt de volledige oplossing voor schoon koken. De cookstove is 
helaas te duur voor de bevolking om aan te schaffen. Om deze twee problemen richtte Liz 
Buker, dochter van Rogier, de stichting op. Door de nauwe samenwerking tussen de twee 
organisaties kan snel en doelgericht resultaat bereikt worden.  

1.2	   Doelstelling	  
De missie van The Green Elephant Foundation is om de mensen in Oeganda, beginnend in 
Kampala, bewust te laten worden van schoon koken, met als voordelen: gezondheid, tijdswinst, 
ontbossing stoppen. Dit doen we door middel van lokale voorlichters in te schakelen die 
educatie bieden over het onderwerp ‘schoon koken’. 

1.3	   Strategie	  
In Kampala, Oeganda, gaan wij awareness creëren bij de bevolking over de gevolgen van koken 
op houtskool en sprokkelhout om de mensen vervolgens te stimuleren te veranderen van 
brandstof. Om ze hierbij te helpen geven wij door middel van donaties gezinnen een cookstove 
en brandstof om schoon te kunnen koken. Alle gezinnen worden gecoacht en gecontroleerd 
zodat de transitie goed gaat en de mensen en vertrouwd mee worden. Zo kan een echte 
verandering teweeg worden gebracht. De donateurs worden op de hoogte gehouden hoe het met 
de gezinnen gaat waar zij een cookstove pakket aan hebben gegeven. Zo worden ook zij 
gemotiveerd om te blijven helpen.  
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2.	   Huidige	  situatie	  
 
In 2017 is de stichting officieel gestart. Vanaf die dag hebben velen voorbereidingen 
plaatsgevonden. Onder andere is de website gelanceerd met daarop de mogelijkheid om te 
doneren en te lezen over de verschillende projecten die wij draaien.  

2.1	  	   Activiteiten	  van	  de	  organisatie	  
In het eerste jaar is het bestuur van de stichting vaak bij elkaar gekomen. Het beleidsplan moest 
geschreven worden met daarin de doelen, missie, visie, strategie en toekomstplannen erin. 
Daarnaast moest er ook een website gemaakt worden. Tot op heden zijn we tevreden over de 
voortgang. De website is in de lucht, de plannen zijn helder en voorbereidingen om de projecten 
te laten lopen zijn getroffen.  
 
We ontvangen veel steun uit onze omgeving maar willen dit in de toekomst ook breder trekken 
en een grotere doelgroep kunnen aanspreken. Dit is meteen een activiteit waar de stichting zich 
mee bezig houdt; awareness creëren.  
Daarnaast is een belangrijke activiteit van de stichting donateurs aantrekken en vasthouden. Het 
aantrekken wordt constant gedaan door sociale mediakanalen zoals LinkedIn, Facebook en 
Instagram. Hiernaast worden nieuwe donateurs ook aangetrokken door middel van 
samenwerkingen met al bestaande partijen met groter bereik. Voorbeelden hiervan zijn het 
koken op cookstove met schoon brandstof door een bekende tv kok, automatisch een cookstove 
pakket doneren bij het afsluiten van een verzekering, en het verkopen van yogamatten waarvan 
de opbrengts naar de stichting gaat.  
Het vasthouden van donateurs wordt momenteel gedaan door maandelijkse nieuwbrieven 
waarin de donateurs op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken. Ook wordt hierin 
beschreven hoe het gaat met de families die van hen een cookstove pakket ontvingen.  

2.2	  	   De	  projecten	  	  
Voor een uitgebreide uitleg van onze projecten verwijs ik naar hoofdstuk 4.2, projecten. Hierin 
wordt uitgelegd wat de concrete activiteiten zijn waar Stichting The Green Elephant zich mee 
bezig houdt en waar de donaties naar toe gaan.  

2.3	  	   Toekomst	  
Voor de aankomende periode 2019 – 2020 zijn een aantal concrete werkdoelen gesteld. Hierin 
is rekening gehouden met de zwakke punten van de organisatie: het feit dat we met maar drie 
man sterk zijn. En met de sterke punten van de stichting: de nauwe samenwerking met het 
bedrijf The Green Elephant, die zijn netwerk inzet ten behoeve van ons doel.  
 
Ten eerste willen we in 2020, 250 stoves bij families in Kampala te hebben geplaatst. De 
projecten omtrent brand awareness en de samenwerking met Healthy Entrepreneurs zal hier 
positief aan bijdragen. Daarnaast willen we de samenwerking tussen de organisatie Healthy 
Entrepreneurs en de stichting operationeel maken. De samenwerking is complex omdat het 
logistiek veel vraagt van beide organisaties. Hiervoor zijn de nodige voorbereidingen nodig en 
moet er samen een plan gemaakt worden.  
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3.	   Organisatie	  
 
Het bestuur van The Green Elephant Foundation bestaat uit een team van drie: Jos, Tilly en 
Liz. Door de gedeelde betrokkenheid bij de problemen in Oeganda en de oplossing die The 
Green Elephant biedt, is de stichting ontstaan. Als team werken we aan een betere toekomst 
voor de inwoners van Oeganda en daar proberen we zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. 

3.1	   Bestuur	  
Voorzitter:   Mevr. Liz Buker 
Penningmeester: Dhr. Jos van Kemenade  
Secretaris:   Mevr. Tilly Sintnicolaas 
 
Het bestuur bestaat uit drie personen die dit werk vrijwillig doen.  Ze hebben recht op jaarlijks 
1500 euro vrijwilligersvergoeding.  In het bestuur is bepaald dat ze hier volledig afstand van 
doen en het aanmerken als schenking aan de stichting. Ook reis- en verblijfskosten bij bezoeken 
aan de projecten zijn volledig voor eigen rekening. 
 

3.2	   Details	  
KvK nummer:  69487650 
RSIN:   857891327 
Rechtsvorm:   Stichting 
Statutaire naam: Stichting The Green Elephant 
ANBI-status:  In aanvraag 
 
Stichting The Green Elephant 
t.n.v. Liz Buker 
Piuslaan 179 
5643PB te Eindhoven 
Nederland  
www.tgefoundation.org 
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4.	   Financiën	  	  
 
In het afgelopen jaar zijn de volgende kosten gemaakt: 
 
Wat Hoeveel  Wie 
Rekening openen €25,00  Jos 
Thema website  €70,50 Liz 
Website €300,00 Allen 

 
De kosten in de tabel zijn niet betaald door middel van de donaties maar betaald uit eigen zak. 
Deze keuze is bewust gemaakt omdat de gemaakte kosten niet direct bijdragen aan het doel van 
de stichting.  

4.1	  Projecten	  
De opbrengsten uit alle donaties zijn uitsluitend bedoeld om de activiteiten voor onze projecten 
te ondersteunen. Momenteel lopen de volgende projecten:  

4.1.1	  Verspreiding	  gesponsored	  cookstove	  pakket	  
Het belangrijkste en doorlopende project is het doneren van cookstoves. Donateurs kunnen 
kiezen tussen een bijdrage van vijftig euro of vijfentwintig euro. Met een bedrag van vijftig 
euro kunnen we een familie blij maken met een volledig cookstove pakket. Dit pakket bestaat 
uit een cookstove en briketten (gemaakt door The Green Elephant) goed voor twee maanden 
koken. Met een donatie van vijfentwintig euro draagt de donateur bij aan een half cookstove 
pakket en samen met een andere donateur kunnen we er een volledig pakket van maken.  

4.1.2	  Voorlichting	  en	  educatie	  over	  nieuwe	  manier	  van	  koken	  	  
Het tweede project waar we donaties voor werven is de samenwerking met Healthy 
Entrepreneurs. Healthy Entrepreneurs is een stichting die zich inzet voor basisgezondheidszorg 
voor iedereen. Zij leiden mannen en vrouwen op tot Healthy Entrepreneurs, oftewel 
zelfstandige gezondheidswerkers. Via het netwerk van ondernemers die uitgerust zijn met 
praktische en innovatieve oplossingen komt een breed pakket van betaalbare 
basisgezondheidsproducten- en diensten beschikbaar door middel van een effectieve 
distributieketen. Een samenwerking tussen Healthy Entrepreneurs en Stichting The Geen 
Elephant dient om de bevolking te informeren van de problematiek (ontbossing en 
huishoudelijke pollutie) en hen te leren hoe ze dit kunnen oplossen d.m.v. cookstoves en 
brikketten. 
 
 
 
 


