Efficiënte cook stoves Ghana
Ghana ligt aan de kust van West-Afrika. De efficiënte
cook stoves worden lokaal geproduceerd en worden
door een netwerk van verkopers door heel Ghana
verkocht. Ongeveer 75% van de klanten koopt de cook
stove op krediet: de lening wordt afgelost met de
besparing die het verminderde verbruik van houtskool
oplevert.

Project
Ongeveer 75% van de huishoudens in Ghana verbruikt
houtskool om te koken. De traditionele cook stoves zijn
inefficiënt en vervuilend, en de kosten van houtskool is
een flink deel van het huishoudsbudget. Het meeste hout
dat gebruikt wordt voor houtskool komt van niet
duurzame bronnen: de meeste bomen die worden
gekapt worden niet herplant. Dit leidt tot ontbossing en
meer uitstoot van broeikasgassen.
De nieuwe efficiënte cook stoves zijn 40% efficiënter dan
de traditionele cook stoves. Het gebruik van de cook
stoves vermijdt daardoor de uitstoot van 1,5 ton CO2 per
jaar. Door het project te registeren bij de Gold Standard
Foundation kunnen de CO2 reducties worden
gecertificeerd en ingezet worden om CO2 elders te
compenseren. Er wordt streng toegezien op monitoring:
door regelmatige controles weet de organisatie hoe vaak
de stoves ingezet worden en hoe lang ze meegaan.
Gemeenschap:
Bijna 3 miljard mensen in de wereld koken hun eten en
verwarmen hun huizen met open vuur of inefficiënte
cookstoves. Dit resulteert in enorme gezondsheidsproblemen, met name voor vrouwen en kinderen. De
Global Alliance for Clean Cookstoves stelt zelfs dat
jaarlijks meer dan 4 miljoen mensen vroegtijdig
overlijden als gevolg hiervan. In Ghana kookt 75% van de
families met houtskool of biomassa. Dit leidt tot
luchtvervuiling binnenshuis en ontbossing.
Milieu:
Door de inzet van efficiënte cook stoves wordt 40%
minder houtskool verbruikt. Bij de nieuwe generatie
cookstoves is de verbranding verbeterd en de warmte
beter behouden. De efficiënte cook stoves verbruikt
jaarlijks 340 kg minder houtskool en reduceert tot 1,5 ton
CO2 per jaar.

