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Inleiding 

 

“Je moet de relatie tussen vrouwen en het vuur begrijpen om het probleem van koken 

op open vuur op te lossen” 

 

Het gebrek aan toegang tot schone kooktoestellen blijft één van ‘s werelds meest ernstige 

sociale, economische en milieu vraagstuk. Met drie miljard mensen zonder toegang tot 

schone kookoplossingen en ongeveer vier miljoen voortijdige overlijdens per jaar, waarvan 

een kwart in Sub Sahara Afrika, staan we voor een enorme uitdaging. 

 

Met deze kennis kun je stil blijven zitten, of in actie komen! Paul Engelsman, voorzitter 

Stichting Yepafrica is daarom een project gestart om een schoon kooktoestel te ontwikkelen 

voor de onderste laag van de samenlevingspiramide. Het team, bestaande uit 4 master 

studenten van de Technische Universiteit in Delft, Nederland, twee jonge onderneemsters 

van Yepafrica Gambia en lokale Gambiaanse vrouwen. Het resultaat, een MANSA stoof met 

houtskool of biomassa als brandstof die: 

• Twee keer zo snel kookt ten opzichte 

van koken op open vuur; 

• Tot 50% van de brandstof bespaart en 

daarmee een reductie van 1 ton CO2 

uitstoot realiseert in vergelijking tot 

koken op open vuur; 

• Luchtvervuiling binnenshuis met 90% 

verminderd;  

• Een drastische vermindering van 

brandwonden onder kinderen; en 

• Het gebruik en de verkoop van de stoof 

creëert bovendien banen voor jongeren 

in Afrika. 

 

Inmiddels is Mansa lid van de Clean Cooking 

Alliance en koken 500 gezinnen in Gambia op 

de MANSA stoof. Daaruit blijkt dat de MANSA 

stoof één van de beste stoofs in Sub Sahara 

Afrika is omdat het concept hiervan is 

gebaseerd op een goed begrip van de relatie 

van Afrikaanse vrouwen en hun vuur. Op deze 

wijze respecteert de MANSA stoof de 

traditionele wijze van koken en willen de 

vrouwen er ook graag mee koken.  

 

Met de productie van 100.000 MANSA stoofs per jaar willen wij serieus bijdragen aan een 

wereld zonder koken op open vuur en hiermee het leven van ruim 1 miljoen mensen in Sub 

Sahara Afrika per jaar beïnvloeden en de CO2 uitstoot met 100.000 ton verminderen per 

jaar. 

 

Termijn van een beleidsplan 

 

Dit beleidsplan omvat de periode 2022 tot en met 2025 en is door het bestuur vastgesteld in 

juni 2022. De realisatie van het beleidsplan wordt jaarlijks door het bestuur beoordeeld, 

evenals de noodzaak om het beleidsplan te actualiseren op basis van de meest recente 

ontwikkelingen en verwachtingen.  
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1. Missie/visie  

 

 
Onze missie is een wereld waar niet meer gekookt wordt op open vuur. 

 
Drie miljard mensen in de wereld koken op open vuur hetgeen zorgt voor ernstige 

luchtvervuiling en gezondheid problemen. Als gevolg hiervan sterven meer dan vier miljoen 

mensen vroegtijdig per jaar, veelal vrouwen en kinderen en zorgt de ontbossing voor een 

niet te overziene klimaatscrisis. 

 

Social Impact 

 

MANSA heeft zich ten doel gesteld om het aantal voortijdige overlijdensgevallen en de CO2 

uitstoot terug te dringen met behulp van een betaalbare, schoon kooktoestel (stoof). De 

stoof is ontwikkeld door Gambiaanse vrouwen en Master studenten van de Technische 

Universiteit in Delft, Nederland.  

 

De voordelen van de MANSA stoof zijn terug te zien in onderstaande figuur. De stoof is het 

eerste onderdeel van het Smiling Cook programma van producten waarmee we schoon 

koken willen bevorderen. 

 

 

 

Wij zien het als onze taak om bij te dragen aan een wereld waar niet meer gekookt wordt op 

open vuur door schoon en veilig koken in sub Sahara Afrika te bevorderen met betaalbare, 

milieuvriendelijke producten te distribueren uit het Smiling Cook programma. 

 

Het is onze visie om de grootste distributeur te worden van schone kooktoestellen in sub 

Sahara Afrika. Wij richten ons allereerst op de bottom of the pyramid in Gambia, Senegal, 

Ghana en Nigeria. 
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1.2 Doelstelling 

 

De stichting heeft ten doel het stimuleren van schoon koken in ontwikkelingslanden om de 

uitstoot van schadelijke stoffen als gevolg van koken op open vuur te reduceren en hiermee 

het aantal slachtoffers als gevolg van koken op open vuur terug te dringen. 

 

Op korte termijn (1-3 jaar) richten we ons op het werven van fondsen voor de productie (via 

leverancier in China), het transport naar en verkoop ter plaatse van 5000 stoofs per jaar in 

Gambia, Senegal, Ghana en Nigeria. Bij de fondsenwerving richten we ons op particulieren en 

zakelijke gevers. 

 

Op langere termijn (3-8 jaar) is het doel om te groeien naar een productie en distributie van 

100.000 stoofs per jaar. We beogen hierbij ook om de productie van halffabricaten in 

Nederland te organiseren. Vanuit kwaliteitsoogpunt en beheersbaarheid van (stabiele) kosten 

(met name transport) verdient dit de voorkeur boven productie in China. De assemblage van 

halffabricaten en verkoop vindt plaats in de doelgroep landen in Sub Sahara-Afrika. De 

financiering vindt alsdan voor circa 80% plaats vanuit verkoop van CO2-compensatierechten 

en (lokale) verkoop van stoofs. 

 

Om ons doel te bereiken zoeken wij samenwerking met andere Not for Profit 

instellingen/organisaties (zoals Stichting Yepafrica). Tevens zullen we de samenwerking 

zoeken met lokale franchisenemers voor de productie en distributie van Mansa stoofs. 

 

1.3 Strategie 

 

De strategie is nader uitgewerkt in Bijlage 1 van dit beleidsplan. In bijlage 2 is een 

risicoanalyse opgenomen. 
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2. Huidige situatie en toekomst 

 

Initieel is het initiatief van de ontwikkeling van de MANSA stoof ondergebracht in Mansa B.V. 

met als oogmerk te komen tot een zgn. social enterprise. Gezien de voordelen op dit 

moment van een stichtingsvorm (waaronder de mogelijkheid tot het verkrijgen van de fiscale 

ANBI status), is de ontwikkeling van het initiatief vanaf 2022 ondergebracht in Stichting 

MANSA The Smiling Cook (MANSA). MANSA is opgericht op 7 maart 2022.  

 

2.1 Huidige activiteiten van de organisatie 

 

De activiteiten voor 2022 zijn er concreet op gericht om: 

 

▪ De randvoorwaarden voor de stichting(organisatie) te realiseren waaronder: 

o Het opstellen van het beleidsplan; 

o Het openen bankrekening; 

o De overdracht van het intellectueel eigendom van de Mansa Stoof, lopende 

franchise overeenkomsten met lokale verkopers in Sub Sahara Afrika en de 

domeinnaam/website van Mansa B.V. (mansa.eu) naar MANSA; 

o Verder uitwerken van het financieel meerjarenplan. 

▪ Opzetten van activiteiten voor het verkrijgen van financiële middelen 

(fondsenwerving) 

▪ Organiseren van de productie en het logistieke proces alsmede het transport en de 

(lokale) verkoop van MANSA stoofs (organiseren van lokale franchisenemers). 

▪ Bouwen aan een professionele organisatie 

 

Tevens beogen we in 2022 concreet de eerste leveringen van stoofs aan Sub Sahara Afrika te 

realiseren.  

 

2.2 Toekomstige activiteiten 

 
Voor 2022-2025 verwachten we de fondsen werving te intensiveren en verwachten we, op 

basis hiervan, diverse nieuwe stoofs te kunnen leveren.  

 

Komend jaar (2022-2023) zullen we onderzoek doen (en indien reeds mogelijk uitwerking 

geven aan) financiering van onze activiteiten middels verkoop van CO2 compensatierechten. 

In hoofdstuk 4 gaan we hier nader op in. 

 

Wij hebben een risico-analyse gemaakt van de bedreigingen voor de realisatie van onze 

doelen. Deze risico-analyse is opgenomen in Bijlage 2 bij dit beleidsplan.  
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3. Organisatie 

 

3.1 Oprichting 

 

MANSA is opgericht op 7 maart 2022 en ingeschreven bij de KVK onder nummer 85715476. 

Het RSIN nummer van de stichting is 863716489. In de loop van 2022 vraagt MANSA de 

ANBI-status aan. 

 

Het correspondentieadres van de Stichting is: 

 

Stichting MANSA The Smiling Cook 

Moelnaerstraat 9 

3371HW Hardinxveld-Giessendam 

 

Op internet kan de Stichting worden bereikt via www.mansa.eu. 

 

3.2 Bestuur 

 

Het bestuur wordt voor onbepaalde tijd benoemd en bestaat bij de oprichting uit de 

volgende personen: 

 

Voorzitter:   Wout van der Wal 

Penningmeester: Paul Engelsman  

Secretaris:   Jacco van Kleef  

 

Om voldoende slagkracht bij oprichting van de stichting te realiseren beoogt het bestuur een 

uitbreiding naar vijf leden. 

 

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Bestuurders hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 

functie gemaakte kosten. 

3.3 Werknemers 

 
Er zijn geen werknemers in dienst. Voor het ontwikkelen van de financiële opzet en de 

logistieke organisatie van het produceren, vervoeren en verkopen van de stoofs werkt de 

Stichting samen met andere organisaties en onbezoldigde vrijwilligers.  

  

http://www.mansa.eu/
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4. Financiën  

 

 

4.1 Beheer en besteding van het vermogen 

 

Bij oprichting van de Stichting beschikt deze (nog) niet over eigen vermogen. De Stichting 

heeft geen winstoogmerk.  

 

Om onvoorziene financiële tegenvallers op te kunnen vangen zal komende jaren uit de 

inkomsten een weerstandsvermogen worden opgebouwd. 

 

4.2 Het werven van gelden 

 

De middelen van de Stichting worden bijeengebracht middels: 

 

▪ Verkoop van MANSA stoofs 

▪ Donaties, sponsering en andere bijdragen 

 

Op termijn beogen we via verkoop van CO2 compensatierechten (Carbon Credits) in de 

financiering van stoofs te kunnen voorzien. Dit betekent dat we de CO2 reductie die met een 

MANSA stoof wordt gerealiseerd zullen laten certificeren. Deze certificaten kunnen door 

(veelal commerciële) organisaties worden gekocht om hun eigen CO2 uitstoot te 

compenseren. 

 

4.2 Besteding van middelen 

 

Behalve overheadkosten (rente- en bankkosten, KvK) en wervingskosten voor middelen 

bestaan de kosten van MANSA voornamelijk uit de kosten gerelateerd aan productie, 

transport en verkoop van de MANSA stoof. Dit houdt in dat ten minste 90% van de geworven 

gelden wordt aangewend in het belang van het doel van de Stichting. 

 

De kostprijs per stoof bedraag circa EUR 60-80. De stoofs worden (in principe) in containers  

(20 of 40 ft) besteld en verzonden. Dit houdt in dat per container een financiering uit 

werving van gelden nodig is van EUR 15.000-25.000. Uitgangspunt is dat een bestelling 

eerst wordt geplaatst zodra (met redelijke mate van zekerheid) de Stichting beschikt over de 

benodigde middelen hiervoor. Hiermee beogen we het financieel risico te beperken.
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