
 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

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. 
 
MANSA 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. 
 
Activiteiten 2022 

Onze 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.  
 
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. 

Bestuur en beloningsbeleid 

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. 
 
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.  


