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VOORWOORD

Voedselproductie, voedingsgewoonten, bereidingswijzen van maaltijden

en methoden van koken zijn van levensbelang voor aHe mensen.

Brandstof is schaars en om de natuurlijke omgeving in stand te houden

moet het zo zuinig mogelijk worden gebruikt. Het is ook nodig om

rookontwikkeling in woonverblijven te verhinderen, ter voorkoming van

veel ziekten.

De Family Cooker werd ontwikkeld op initiatief van J. C. Overhaart. Hij

kreeg daarvoor twee internationale onderscheidingen: het I C SID - Philips

Diploma 1978 (International Council of Societies of Industrial Design,

Philips NV, United Nations Industrial Development Organization) en een

B P aanmoedigingsprijs 1980, in het kader van de British Petroleum

Energy Contest. Zijn initiatief kreeg wereldwijde belangstelling.

De Family Cooker kreeg ook bekendheid onder veldwerkers in vele landen

van de wereld en verscheidene locale producties werden in diverse landen

gestart.

Inmiddels is een langlopend wetenschappelijk onderzoek ter hand genomen

teneinde meer kennis te verkrijgen over de houtverbranding in kooktoesteHen.

Verslagen met beschrijving van Uw ervaringen van vervaardiging en gebruik

van de Family Cooker, en suggesties voor de verbetering van het ontwerp,

november

gesteld.

Polder
ogeschool Eindhoven
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INLEIDING

De voedselproductie, de voedingsgewoonten, de bereidingswijze en de
voorzieningen voor het koken behoren tot de eerste taken en behoeften
van de mens.
Brandstof is schaars en moet ook uit oogpunt van milieubehoud zo zuinig
mogelijk worden gebruikt.
Tevens is het nodig om rookontwikkeling in onderkomens, oorzaak van
veel ziekten, te voorkomen.

De 'Family Cooker', afgekort F C, is ontwikkeld om tegemoet te komen
aan de grote brandstofschaarste in vele delen van ontwikkelingslanden.
Een zeer gunstige factor is de rookvrije werking van de F C in de on
derkomens van de bevolking, waardoor oogziekten en luchtwegeninfecties
- zeer veel voorkomende euvels bij vrouwen die in rokerige ruimten het
voedsel bereiden - zullen kunnen verminderen.

De F C bestaat uit een kleine verbrandingseenheid, los geplaatst op
een trekkast.
De verbrandingseenheid is opgebouwd uit een binnenmantel, waarin op
een rooster de verbranding plaats vindt, en een buitenmantel, waarop
de pan rust.
De verbrandingslucht wordt toegevoerd door verbindingspijpjes tussen
de buiten- en binnenmantel.
De hete gassen verhitten de pan en worden afgevoerd in de ruimte tus
sen buiten- en binnenmantel naar de trekkast.
De trekkast kan een of meer opwarmplaatsen bezitten.
De gassen verdwijnen daarna in het rookkanaal. Een trekregelaar in het
rookkanaal regelt de intensiteit van de verbranding.

In onderstaande figuur is deze werkwijze schematisch weergegeven.
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AIle denkbare VASTE brandstoffen zlJn bruikbaar, mits zij goed droog
zijn: zacht en hard hout, takkenhout, boomschors, bamboe, steenkool,
houtskool, mogelijk ook cocosnootschalen, samengeperste blokjes van
zaagsel, van pindadoppen, van harde grassen enz.
Om veiligheidsredenen is het gebruik van vloeibare brandstoffen af te
raden.

Economische, sociologische en milieueffecten:

De rapportage van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek berust op een
ontwikkeling van houtverbrandende kooktoestellen, speciaal ontworpen
voor houtarme gebieden in ontwikkelingslanden.
Voorts wordt veel aandacht besteed aan een gelijksoortig type welke het
mogelijk maakt, langduriger het kookproces gaande te houden. Dit ont
werp wordt toepasbaar geacht voor medische voorzieningen in hospitalen,
laboratoria, enz.

Er is en wordt steeds naar gestreefd am het te gebruiken materiaal en
de constructie af te stemmen op de kleinschalige werkplaats in ontwik
kelingslanden en mede de mogelijkheid te bieden op een doenlijke wijze
aldaar de productie van de F C's op te bouwen en te continueren.
Streeksgewijs zal de F C aangepast dienen te worden aan het pan- en pot
materiaal wat aldaar gangbaar is. Het in gebruik nemen van een nieuw
besparend kooktoestel moet zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden.
Voorts zou door de eenvoud van de constructie, de plattelands dorps
smid en de handige zelfdoener een F C kunnen nabouwen volgens een be
staand voorbeeld.

Gezien hout als hoofdbrandstof algemeen wordt toegepast, is het voar
gebruik in de F C noodzakelijk dit te verkleinen. Daardoor wordt als
vanzelf de aandacht gevestigd ap het verzamelen van afvalhout en tak
kenhout.
De minimale brandstofbehoefte voor de F C stimuleert dan mogelijk na
te laten zwaarder hout te kappen, wat nag steeds voor traditionele
stookmethoden wordt gedaan.

Inmiddels is gebleken dat grote belangstelling is gewekt voor het pro
bleem van voedselbereiding door koken en dat bij een aantal instituten
het onderzoek daarnaar op gang komt.
Verwacht mag worden dat, naast de rapportage van het uitgevoerde haal
baarheidsonderzoek, verschillende uitvoeringen van kleine kooktoestel
len zullen worden ontworpen, elk geschikt voor gebruik onder bepaalde
specifieke omstandigheden.

Met dank aan de Vakgroep Aangepaste Technologie, in het bijzonder
dr. ire J.W. Polder, aan de Technische Hogeschool te Eindhoven, die mlJ
de gelegenheid bood om dit project te verwezenlijken en de Stichting
Mondiaal Alternatief te Zandvoort voor de financiering van het werkbe
zoek aan Afrika, alsmede voor haar ruime hulp en steun in de administra
tieve sfeer.
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RAPPORT OVER HET UITGEVOERDE HAALBAARHEIDSONDERZOEK, WAARIN OPGENOMEN

EEN VERSLAG VAN DRIE MAANDEN WERKBEZOEK AAN GHANA, WEST-AFRIKA.

DOE L S TEL LIN G o N D E R ZOE K
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2.1

In aansluiting op en in combinatie met reeds eerder ver
richtte testen en onderzoeken werd in het laatste kwartaal
van 1980 een werkbezoek gebracht aan Ghana, West-Afrika.
Ghana werd gekozen wegens reeds bestaande contacten met en
kele instellingen en projecten aldaar.

Het doel was voornamelijk na te gaan:

* welke mogelijkheden er zoal zijn om Family Cookers (F C's)
en Medical Cookers (M C's) zowel in kleinschalige werk
plaatsjes, als in individueel verband te vervaardigen;

* ook leek het belangrijk ruim kennis op te doen betreffen
de de kook- en stookgewoonten, zowel in de steden als op
het platteland in de verschillende provincies van Ghana.

Omdat er rekening gehouden moest worden met de mogelijkheid,
dat in hun cultuur een dergelijk toes tel zou worden afgewe
zen, werden de reacties van de Ghanezen op het zien werken
van het kooktoestel - dat voor hen totaal onbekend was 
nauwlettend gevolgd.

Na het werkbezoek zouden eventuele practische suggesties
terzake een aan Ghanese behoeften aangepaste F C kunnen
worden gerealiseerd.

Bij een tweede werkbezoek aan Ghana zou dan:

* een beter aan de plaatselijke omstandigheden aangepaste
F C kunnen worden geintroduceerd, waarbij

* de aandacht voornamelijk gericht zou dienen te worden op
overdracht van kennis en vaardigheden betreffende pro
ductietechnieken van de verschillende typen cookers.

DOE L G E B I E DEN

Mede doordat niet alles vooruit gepland kon worden is het
werkterrein in Ghana beperkt gebleven tot drie gebieden, na
melijk:

2.1 de stad ACCRA (Zuid-Ghana)

2.2 het AGOMEDA-PROJECT (oostelijk van Accra)

2.3 het BAWKU HOSPITAAL (Noord-Ghana).

ACCRA

De hoofdstad Accra bood al direct een gunstig perspectief
door een contact met:
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* de bestuursleden van de PRESBYTERIAN CHURCH

* de directie van de WATER RESOURCES RESEARCH UNIT (een
overheidsinstelling) en

* door een introductie bij een METAALPLAAT VERWERKEND
BEORI~TF .

AGOMEOA-PROJECT

Dit project - ongeveer 70 km. van Accra verwijderd - ver
eiste een geheel andere wijze van benadering van de streek
bevolking dan in Accra het geval was. Er was duidelijk een
verschil in mentaliteit merkbaar met de stedelingen.

BAWKU HOSPITAAL

Het hospitaal is ver in het Noorden gelegen, aan de grens
met Opper-Volta, ongeveer 1000 km. verwijderd van Accra.
In de wijde omgeving van Bawku zijn veel gezondheidsposten
gevestigd, welke mede deel uitmaken van het Bawku hospi
taal. Hier zou de M C als eerste vervangings-kooktoestel
gelntroduceerd worden.

ACT I V I T E I TEN I N D E DOE L G E B I E 0 E N

ACCRA

Door medewerking van de PRESBYTERIAN CHURCH organisaties
konden regelmatig demonstraties met de F C worden verzorgd
voor vrouwenverenigingen en leerkrachten van huishoudscho
len. De aanwezigen waren meestal opgetogen over de rookvrije
werking en verwonderd over de geringe hoeveelheid brandstof,
welke gebruikt werd voor het koken van een maaltijd.

Omdat de in Ghana veel gebruikte brandstof - houtskool 
sterk in prijs steeg, werd tijdens demonstraties steeds kort
gehakt takkenhout benut.
Aangezien de vrouwen nog nooit eerder zo'n kooktoestel had
den gezien - laat staan dat zij enig begrip hadden van de
trekregelaar in de schoorsteenpijp - werd veel tijd besteed
aan een precieze uitleg van verschillende aspecten van de
werking en het gebruik van de F C.
Door tijdens het demonstreren telkens hun aandacht te ves
tigen op de werking - en de handelingen tijdens het koken
door hen zelf te laten verrichten - raakten zij vrij spoe
dig met het gehele gebeuren vertrouwd.
Door de demonstratie enthousiast geworden, wilden de vrou
wen nu weI eens de Family Cooker aan een langdurig traditio
neel gebruik onderwerpen.
Een onprettig en langdurig werk is voor hen de traditionele
methode ter bereiding van een voor consumptief gebruik sma
kelijk product uit cocosnootolie.
Daartoe werd in een grote ronde schaal met bolle bodem 5 li
ter cocosnootolie vermengd met 1~ liter water. Deze schaal
kon door gebruikmaking van een aangepaste ring op de F C
geplaatst worden. De bedoeling was het mengsel zo lang te
laten koken tot het water eruit verdampt zou zijn. Men ver
krijgt dan een zeer smakelijke bakolie.
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Het duurde bijna 3 uur alvorens het water verdampt was.
Een ieder was na afloop tevreden, vooral omdat de ruimte
rookvrij gebleven was en naar verhouding weinig takken
hout was gebruikt. Eenstemmig werd gevraagd hoe zij in het
bezit van zo'n kooktoestel zouden kunnen komen.

Mrs. Kwansa maakt van cocosnootolie een smakelijke bakolie
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Veelvuldig wordt binnenshuis gebruik gemaakt van een lage
plaatijzeren stoof, die aan de bovenzijde naar buiten wijd
uitloopt.
In dat wijde gedeelte wordt als brandstof houtskool of
brandhout gebruikt. De pan of pot wordt direct op het bran
dende vuur geplaatst, dat met een waaier brandende wordt ge
houden.
Aan de afvoer van rook en de verspreiding van zwevende as
deeltjes - door het gedurig waaieren - wordt in het algemeen
geen aandacht besteed.

VEEL GEBRUlKTE GHANESE HOUTSKOOL-STOOF

Van geheel andere aard was de korte samenwerking met
Mr. F.M. QUASIE, managing director van OSUDUKU SHEET METAL
WORKS ltd. na een zeer uitgebreide demonstratie met ver
schillende brandstoffen.
Dit bedrijf had ernstig te lijden van de grote economische
crisis en zag in het vervaardigen van F CIS een gunstige
mogelijkheid voor de toekomst. Het grote probleem was ech
ter hoe aan het benodigde materiaal te komen om eerst
kleinschalig te gaan produceren.
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Van wat bij elkaar gezocht materiaal werden enkele proto
typen vervaardigd am eerst zelf ruime ervaring met de F C
op te doen. Tevens wilden ze de Ghanese overheid benaderen
met het verzoek am toe levering van materiaal am zo spoedig
mogelijk met een kleine productie te kunnen beginnen.

Een belangrijk pluspunt is geweest, in de werkplaats van
de WATER RESOURCES RESEARCH UNIT (W.R.R.U) enige kook
toestellen met gewenste aanpassingen te mogen vervaardi
gen, zij het - na enig speurwerk - grotendeels uit sloop
materiaal.
Zoeken en vragen naar het juiste of nieuw materiaal kon
beter achterwege gelaten worden - het was eenvoudig niet
verkrijgbaar.
Toch is het gelukt een M C met luchtdosering onder het
rooster wat nauwkeuriger uit te testen. Het bleek al vrij
spoedig - na een gunstige opbouw van schoorsteenpijpen
tel" verkrijging van een goede trek - dat door wisselende
luchtdosering een betel" controleerbare verbranding gaande
kon worden gehouden.
Het administratieve en werkplaatspersoneel had tijdens de
vervaardiging nogal belangstelling getoond en wilde nu
wel eens zien hoe de meegebrachte CASSAVA 1) op dit nieuwe
toes tel kon worden gekookt. Binnen de daarvoor geldende kook
duur was de CASSAVA voor consumptie gereed.
Enkelen hadden zelf met het verkleinde takkenhout de na
vulling verzorgd en vonden het plezierig om op tafelhoog
te het eten te bereiden.
Aan de wens van de meeste personeelsleden am zo vlug mo
gelijk over een F C te kunnen beschikken werd door de
directeur, Mr. NIl BOI AYIBOTELE, tegemoet gekomen. Deze
gaf de werkplaatschef opdracht alles te ondernemen om
bruikbaar materiaal uit de wijde omgeving bijeen te bren
gen. Hiervan zouden dan - ook tijdens de werkuren - F C's
vervaardigd mogen worden voor het personeel van de W.R.R.U.

AGOMEDA

Het plattelandsdorpje AGOMEDA bood een uitermate vriende
lijke ontvangst. Er was daar ten behoeve van de bewoners
een agrarisch project gevestigd, wat van tijd tot tijd on
der Nederlandse leiding stond.

Gelukkig kon de Ghanese secretaris van de AGOMEDA AGRICUL
TURAL FOUNDATION, Mr. E.T. TETTEH, een vlotte vertaling
uit het Engels overbrengen in de daar gesproken taal.
Mede door bemiddeling van de Stichting MONDIAAL ALTERNATIEF
(M.A.) was reeds eerder door een pater op dienstreis een
F C op het AGOMEDA ACRICULTURAL PROJECT (A.A.P.) achterge
laten, zodat de bewoners niet geheel vreemd stonden tegen
over het nieuwe kooktoestel.

1) een soort inheemse groente
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Bereidwillig hielpen de dorpelingen mee om alles voor een
langdurige demonstratie in gereedheid te brengen. Zelfs
aan pannen en pot ten was gedacht, alsmede aan voedsel dat
op de F C gekookt moest worden.
Het snel kokende water en de daarin gaar gekookte YAM
(een soort knolgewas, lijkend op onze aardappel, maar dan
zeker 50 maal zo groot) was een verrassende belevenis voor
hen. De r66kvrije ruimte rondom de F C en de opstijgende
rook boven uit de schoorsteenpijp, als ook het weinige ver
bruikte ordinaire takkenhout, maakte hen enthousiast. Luid
en druk bespraken ze onderling deze schone kookmethode. Ook
hier wilde men zo spoedig mogelijk in het bezit komen van
de nieuwe F C; immers de verhoogde prijzen van houtskool
en kerosine waren voor de dorpelingen bijna onbetaalbaar
geworden.

Het voornemen bestond reeds lang om zoveel mogelijk kennis
te vergaren betreffende de traditionele kookgewoonten, wel
ke de plattelanders toepassen en welke soort pannen en pot
ten zij gebruiken om hun dagelijkse maaltijden te bereiden.
Daartoe werd een orienterende rondgang door het dorp on
dernomen.

Kokende vrouwen in Agomeda. Rechts Mr. Tetteh, secretaris van A.A.F.
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Vastgesteld kon worden dat ieder gezin nagenoeg dezelfde
pot ten en pannen gebruikte, echter overwegend pannen met
een vlakke bodem.
Hun kook- en stookplaatsen waren veelal achter of op zij
van hun huisjes in schuurtjes ondergebracht. Soms waren
de wanden van die schuurtjes voorzien van langwerpige uit
sparingen. De grote hoeveelheid rook van de open vuren kon
dan door die uitsparingen ontwijken. Opvallend was dat in
al deze schuurtjes het koken op drie-steens-open-vuurtjes
werd toegepast.

Hadden de eerste twee bezoeken een wat meer demonstratief
karakter, een derde bezoek aan AGOMEDA betrof een zelf
doen-programma. De aanwezige vrouwen werd voorgesteld zelf
met de F C's voor allen een ruime maaltijd gereed te ma
ken. Met genoegen wilden ze daaraan voldoen en buiten ver
wachting slaagden zij er in het gehele kookproces, zonder
hulp, tot een goed einde te brengen. Hierna werd door een
ieder de gekookta Cassava met groente en vis met veel
plezier geconsumeerd.
~a afloop toonde Mr. TETTEH mij in het dorp een gebouwtje,
waarin naar zijn mening een kleinschalige werkplaats ter
vervaardiging van F C's gevestigd zou kunnen worden. Een
dergelijke voorziening zal echter aIleen met hulp vanuit
Nederland tot stand kunnen komen.

Dit ZlJn de namen van 11 vrouwen, die
deelnamen aan de demonstratie in Ago
meda. Zij maakten nadrukkelijk bekend
dat zij graag in het bezit wilden ko
men van een F C.
Ter ondersteuning van deze wens staat
ook de naam van de secretaris van de
A.A.F. vermeld, alsook de naam van de
CHIEF van het gebied, NENE NAGAI KASSA
VII.

!:>ICK~N.

- ~€CJv~~ J

"'A~A. V11

I. LuC'Y
.2, !Y1ARY /(onro

~ ROSI NA. Al>DO'

4-. 1=AUST.' NA KUJ(UYo

5'. ~~ACE CHAR WAy
,. MArcy A!:ir()

T. CoNC1AN~l; A.CallAH

So- 12MMAo /YfA t<u
q. DI":'A:C01: F'CiN 1-T /.iYE

10 ~ 1='ELICI A. MAKU

1/ •MRS 13S,R:. J.4, c.i::.
/2,. E ,T, TE,7TEH

13. N£NE N-A~AI



3.3

10

BAWKU HOSPITAAL, het grote en zeer bekende streekzieken
huis in het hoge noorden van Ghana.

De Nederlander dr. RIEN BROEKHUIZEN, stafmedewerker van het
ziekenhuis, had mij geinviteerd om zijn ziekenhuis te be
zoeken en wilde graag kennis nemen van het kooktoestel M C,
dat speciaal ontworpen was om instrumenten langdurig te
kunnen steriliseren.
Het ontwerp F C was hem reeds bekend zodat hij niet geheel
vreemd stond tegenover het gebruik daarvan.

Diverse aanpassingen hadden het nu mogelijk gemaakt op een
brandstofvulling het water langdurig aan de kook te houden.
Daarom werd voor dit type de naam MEDICAL COOKER (M C) ge
kozen. Om aan de nieuwsgierigheid van het personeel van het
ziekenhuis te voldoen, werden op de dag na aankomst in BAWKU
reeds demonstraties verzorgd met de F C en M C in het FOOD
AND HEALTH HOUSE.

Kookruimte in het ziekenhuis van Bawku. Ook hier zijn uitsparingen
in de wanden om de rookoverlast te verminderen.



11

Vele gegadigden van het hospitaal waren gekomen om kennis
. te nemen van de werking van de beide types kooktoestellen,
waarbij als brandhout het gewone takkenhout als brandstof
kon worden gebruikt.

De demonstraties hadden een vlot verloop en men was een
stemmig van mening dat zowel de F C als de M C in het zie
kenhuis gebruikt zouden kunnen worden; ze zouden de kero
sine-toestellen kunnen vervangen, die buiten gebruik drei
gen te geraken omdat de kerosine te duur is en in sommige
districten van Ghana moeilijk of in het geheel niet ver
krijgbaar

Dr. BROEKHUIZEN bezorgde mlJ een introductie in de plaat
selijke TECHNISCHE SCHOOL om mlJ in staat te stellen al
daar een M C voor het ziekenhuis te vervaardigen. Na ken
nismaking met de directeur en enige leerkrachten van de
school, alsook na veel wikken en wegen hoe aan het beno
digde materiaal te komen, besloot hij mede te werken en
gaf toestemming, onder voorwaarde dat ik ook op zijn school
een demonstratie zou geven voor de staf en ongeveer 350
studenten.
Tijdens de daarop volgende dagen werd met behulp van een
leraar en een aantal studenten een M C vervaardigd en ook
enkele benodigde sChoorsteenpijpen, die gemaakt werden van
een opengeknipte oliedrum.
Intussen had de directeur beslag weten te leggen op een

Demonstratip nD technische school in Bawku.
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sloopvrachtwagentje, waaraan voldoende bruikbaar plaatij
zer zat om meerdere F CIS en M CIS te vervaardigen. Boven
dien was de directeur voornemens am tijdens de komende open
dag van zijn school meerdere demonstraties te verzorgen met
twee door zijn studenten gemaakte F CIS.

Bij mijn afscheid van de leraar bank-plaatwerken, vroeg de
ze om een boortje uit mijn gereedschaps-set. Ik maakte hem
dolgelukkig met drie kleine boortjes.

Een opstelling in de Health-Post in Caru

Hierna werd in overleg met dr. BROEKHUIZEN op een HEALTH
POST in de nederzetting CARU, de eerste Medical Cooker
geplaatst. De medewerkers van deze post werden zo uitge
breid mogelijk geinstrueerd. In het begin wat onwennig,
maar steeds meer begrijpend, werkten en kookten zij naar
behoren met de M C. "Doe eerst maar eens voldoende erva
ring op en rapporteer dan hoe het bevalt", stelde dr.
BROEKHUIZEN voor.

Uit latere briefwisseling is vernomen dat deze M C nu een
meer definitieve opstelling heeft gekregen en de schoor
steenpijp nu zo is aangebracht, dat hij boven het dak uit
steekt, voorzien van een regenkapje.
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JOHN OPATA is de beheerder van een landbouwproject in de
omgeving van CARU. Bij hem werd een CAP-MEETING (Church
Agricultural Project) georganiseerd, waaraan veel-Ameri
kaanse, Engelse en Canadese ontwikkelingswerkers dee lna
men. JOHN had het zo geregeld dat er tijd vrijgemaakt was
voor een demonstratie van F C en M C. Enkele deelnemers
hadden reeds eerder gelezen over de ontwikkeling van een
nieuw kooktoestel in Nederland. Ook deze mensen uit niet
Afrikaanse landen spraken hun waardering uit en discussieer
den erover op welke wijze deze cookers in Ghana vervaar
digd zouden kunnen worden.
JOHN had een aantal smeden - zgn. black-smiths - uit de
omgeving gevraagd naar de demonstratie te komen kijken.
Ze zijn met z'n achten gekomen en spraken langdurig over
mogelijkheden de cookers te kunnen maken. Uiteindelijk
gaven ze te kennen de F C graag te willen vervaardigen,
maar dan met hulp van iemand die de Engelse tekst van de
instructie in (streek)taal zou kunnen overbrengen. Even
eens zou dan ook voor materiaal gezorgd moe ten worden.

Men heeft zich stellig voorgenomen, zowel in BAWKU als
CARU, bruikbaar materiaal bijeen te brengen om met hulp
van de TECHNISCHE SCHOOL meerdere kooktoestellen voor de
andere HEALTH-POSTS te vervaardigen.

TIJDENS DIT WERKBEZOEK AAN GHANA EN GEDURENDE DE VE

LE DEMONSTRATIES ALDAAR, IS NIMMER EEN VRAAG GESTELD

OVER RENDEMENT OF ANDERE WETENSCHAPPELIJKE BEREKENIN

GEN.:

OOK OP MEER TECHNISCHE INSTELLINGEN CONCENTREERDE

MEN ZICH HOOFDZAKELIJK OP HET ECONOMISCHE VOORDEEL

EN DE PRACTISCHE TOEPASSINGEN VAN HET KOOKTOESTEL.

CON C L U S I E

Gezien de grote belangstelling en het enthousiasme van de
Ghanese mensen tijdens demonstraties met de F C en de M C,
kan gesteld worden, dat zij met graagte het nieuwe brand
stof-besparende en rookvrije kooktoestel in gebruik zouden
willen nemen. Desgevraagd beaamden vele het voordeel van
de meer hygienische werking en de gemakkelijke verplaats
baarheid.

De stijgende prijzen van de thans gangbare brandstoffen 
zowel in de steden als op het platteland - zijn er oorzaak
van, dat men zich hier en daar moet beperken in het dage
lijkse koken van voedsel.

Wegens het niet voorhanden zijn van voldoende materiaal
en gereedschappen om kooktoestellen te vervaardigen, zul
len zonder hulp vanuit Nederland, voor Ghana geen verwach
tingen gekoesterd mogen worden.
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S U G G EST I E S

In aansluiting op het voorgaande zouden voor wat betreft
Ghana de volgende aanbevelingen in overweging kunnen
worden genomen.

* In de bezochte concentratiegebieden Accra, Agomeda en
Bawku, met Nederlandse hulp kleinschalige werkplaatsjes
vestigen en deze uitrusten met de benodigde gereedschap
pen ter vervaardiging van F CiS en M C's.

* Doeltreffende voorzieningen waarborgen ter verkrijging van
een regelmatige aanvoer van metaalplaat en meerdere
benodigdheden.

* In Ghana geschikte personen aantrekken en hen opleiden
tot werkplaatschef. Deze kunnen dan medewerkers instru
eren om gezamelijk een aangepast productieproces te
realiseren.

ENIGE INFORMATIE AAN DE HAND VAN (a) IN AFRIKAANSE BLADEN
GEPLAATSTE ADVERTENTIES, (b) EEN INSTALLATIE-TEKENING U~T

EEN FOLDER VAN EEN AFRIKAANS BEDRIJF EN (c) ENIGE COPIEEN
BETREFFENDE GEVOERDE CORRESPONDENTIE.

Farmer's Wrt'k~v. July 21. /981 59

'LIJTLE PRINCE' STOVE

COOK WITH ANYTHING
FOR NEXT TO NOTHING

WOOD GRASS
COAL LEAVES
CARDBOARD BOXES DEADWOOD
MEALlE COBS PEANUT SHELLS
SCRAP PAPER CHARCOAL

IN FACf ANY MATERIAL THAT BURNS

1u of wood
cool<l lor 11 bn.
No IIJIOte at au 1Il cooklDlr
area.
Complete with 2.1 metres
SIovep'pe.
We1Jlb. only 10 U.
Padted III 0,07 m3
ClDlltallH" with buUt.lIl baJldle
Ill, eaOJ' carrriDll.

ho plate•.
Caa be used IlIl1de 0' out sarelY.
Assembles readJ' lD cook III 1
mlllute wltbOut serew. or
faale-Den.
Takes up only 0.13 m2.
Coatae:t your local C<M>p•• or
ED EIIleror1lea. P.O. Bos 33374
JeppellDwa 2043.
Tell!PbODo 101ll 114-211I2.

sa". _IIQ' ... cJe.o , ..., .... lit 11M __ t!l_.
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ALPHS 8. ALPHS & ASSOCIATES
:' REGISTED IN NIGERIA)

WELL l.lUALIFIED PUBLIC REL~TlO~5 P~AS~lPONERS,
BLSINESS, \iARKETING & MANAGEMEN.T (O:'-iSULTANTS,

CONFlRMlN6 AGENCy.

Telegrams & Cabll'
P. M. B. 1528 Onitsha ""l-'c:na

rhone ~_.• ._ ..

L>ept.

Banker:
International Bank

Bright Street. Onitsha.

A!e A. 13. C. Onwuag.1na

Ale No .~5 160 190T

Ref; Vol.7/914.

Head Ofth:e:
No. 9 Nottidge Street.

P. M. B. 1528 Otlll<;h.\

Anambra State Ni~en.l

W. Africa.

Uate 24th JUly 1979.

TE LECOM

~
ASSOCIATE

LONDON

Ul!Mb.,bf
tnt UnIOn 01 Cant.

AQ'el"ll$ end Drok".

Mr. J. C. Overhaart,
Department of Appropriate Technology,
Technische Hogeschool,
Eindhoven Eindhoven
Netherlands.

Sir,

We are interested to receive your appropriate literatures
and Samples. We would like you to assist us to set up a
Factory for fuel saving family cooker.

-Please give your proposition and all details for transfer
of Technology.

Thank you.

Yours faithfully,

'///4 ;///. / I /. /'l
r/~ /; I //;'

A.o· I}~' CI OftNU$l ANA. ,
~:atIC HEUTlONS PRACTITIONER,
MAN'A.GWCl DIREcTOR.

ABCo/FEo:
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GEDEELTEN VIT EEN BRIEF VAN ZR. v. KOTEN:-----------------------------------------
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Familie Horst Nehring P.O. Box 5 BATlBO / Momo Div.
Cameroon .West Africa
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THE SECRETARY
AGOMEDA .AGRICULTURAL FOUNnATION
P.O.BOX 11
AGOMEDA
VIA-DODOWA GHANA

Dear Friends,

The work-crammed visit of Dr. Overhaart has come to an end, and
he is leaving Accra for Holland on Saturday the 20th December, 1980.
During his visit, he stayed with family Kwansa at Kaneshie from where
he made contacts with people in Accra, and also travelled to other
parts of the country, including a 5 - week visit to Bawku in Northern
Ghana and two one-day visits to Agomeda, the home of the Agomeda Agricul
tural Foundation.

Dr. Overhaart has met several people and groups with whom he had
discussions and to whom he has demonstrated the Family Cooker. Sugges
tions have been made for adoptations, the in corporation of some of
which has kept Dr. Overhaart busy. At Agomeda the most important and

,welcome adaptation has been that which makes possible the feeding of
the cooker with fuel without the need of constantly lifting the cooking
pot. With this, the cooker is eminently suitable for the cooking needs
of the great majority of Ghanaians.

The outcome of all this is that the Cooker has made a great impre
ssion wherever it has been seen and demonstrated. There is very keen
interest in, and tremendous enthusiasm for, the cooke~. Everybody is
anxious to possess one of these cookers, and all are asking that more
be producted and made avail~ble for sale as early as possible. At
Agomeda, where Dr. Overhaart met groups of women and demonstrated the
cooker the enthusiasm was so great that the women asked Dr. Overhaart
to arrange that the cooker be produced at Agomeda.

This request of the women is in line with the thinking and plans
of the Agomeda Agricultural Foundation, ie that a workshop for the
production of the Family Cooker be sited at Agomeda. Already there are
two buildings available at Agomeda as living quarters for Dr. Overhaart,
if he comes back to establish the workshop and train the technicians.
Dr. Overhaart has himself seen the building and examined the one
proposed for workshop.

Our Foundation now solicits the support of Mondial materially and
otherwise, for the establishment and running of a Family Cooker workshop
at Agomeda. The buildings proposed for the workshop and living quarters
have been Unused for sometime, and will need some repairs to bring them
up to date. There will also be the need for tools and equipment for
the workshopo

The Agomeda Agricultural Foundation attaches very great importance
to this Cooker Project. We are in an area where lots of trees are cut
down annually for firewood both locally and for the nearby cities of
Accra and Tema. The result of this is that the country side is dunuded
of trees, exposing the soil of the sun, causing erosion during the rains
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allowing encroachment of grass, g~v~ng way to bush fires and robbing the
soil of much needed organic material. The most impressive thing about
the cooker is the small amount of fuel it needs for cooking. The widespread
use of the cooker will help to reduce the demand of firewood and so
save the trees and reduce the train of evil effects. You will see from
the Constitution of our Foundation that these are the things we aim to
prevent, and this cooker fits in well as one of our weapons.

We look forward to hearing from you as early as possible on our
request, so-that if possible, work on the project could start early
in new year. We are ready to answer any enquiries, and to supply any
further information you may require.

With our best wishes to you all

Yours Faithfully

E.T. TETTEH

( SECRETARY)

We also plan an afforestation programme on the report
submitted by 2 Dutch forestry workers who recently visit our area and
made a survey of the possibilities. We are in touch with the relevant
Government Departments and other Authorities.

For this too we shall need your support and help.

MONDIAL ALTERNATIVE
(MISS F.ROSENZWEIG - SECRETARY)
Vondellaan 37 zw.
Zandvoort
Netherland
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VELDERVARINGEN EN VIT HET HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOORT
GEKOMEN TOEPASSINGEN VOOR PROJECTEN, WAAR WAT MEER GEREED
SCHAP, MATERIAAL EN TECHNISCHE KENNIS BESCHIKBAAR IS

BRANDSTOF-NAVVLSYSTEEM

De nieuwe toepassing, een brandstof-navulling aan de bui
tenzijde van het basistype F C, en het testen daarvan,
heeft in meerdere opzichten een bevredigend resultaat ge
had. Hoewel met het bestaande model geen moeilijkheden wer
den ondervonden, blijkt toch de nieuwe constructie een ver
betering te zijn.
Immers voor brandstof-navulling behoeft nu niet meer de
pan of pot verschoven of opgetild te worden. De constructie
van de navul-opening maakt het tevens mogelijk de ver
brandingsruimte tijdens het kookproces te controleren.
De afsluitdop is voorzien van luchtdoseer-openingen, de do
sering wordt bepaald door de stand van de afsluitdop in de
navuldoorvoer. Het gebruik van deze luchtdosering is sterk
afhankelijk van de soort brandstof welke wordt benut.
Als nadeel dient onderkend te worden dat de navulconstruc
tie de eenvoud van het basismodel F C niet ten goede is ge
komen. Immers de eenvoud van vervaardiging is in de bestaan
de werkmap afgestemd op de zeer kleine werkplaats, waar
weinig materiaal, gereedschap en technische kennis voor
handen is.
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Overigens lijkt het nauwelijks denkbaar een nog eenvou
diger constructie voor navulling te ontwerpen. De middel
lijn van de navuldoorvoer is voldoende ruim om takkenhout
met een dikte tot 35 mm. gemakkelijk door te laten. Omdat
het noodzakelijk is van verkleinde delen brandstof in de
F C gebruik te maken, kan als maatgeving voor takkenhout
70 tot 80 mm. lengte aangehouden worden.

VARIABELE LUCHTTOEVOER ONDER HET ROOSTER VAN DE M C

De in het onderzoek uitgevoerde wijzigingen van de lucht
regeling onder het rooster, heeft tot op heden in hoofd
zaak voor medische doeleinden een toepassing gevonden.
Door de gewijzigde constructie van de verbrandingseenheid,
konden de vier luchttoevoerpijpjes vervangen worden door
een centrale luchttoevoerkoker, welke onder het rooster
uitmondt.
De in deze centrale luchttoevoerkoker aanwezige verstel
bare doseerschuif maakt het mogelijk in combinatie met
de trekregelaar in de schoorsteenpijp de verbranding
zeer nauwkeurig te regelen. Bij proefnemingen is gebleken
dat bijv. bij gebruik van houtskool - maar ook weI andere
brandstoffen - het gloeiproces in de verbrandingsruimte
langer gaande gehouden kon worden. Tijdens demonstraties in
het Ghanese BAWKU hospitaal kwamen deze verschijnselen reeds
sterk naar voren.
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Verbrandingseenheid voor bijv. gebruik in medische centra, laborato
ria, hospitaaltjes enz. in ontwikkelingslanden.
Mede door een langdurige verhittingsmogelijkheid en een guns tiger ver
brandingsregeling, een alternatief voor kerosine, gas of electrici
teit.
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Voortgaande testing met als brandstof in hoofdzaak tak
kenhout maakte duidelijk dat voor sterilisatie van me
dische instrumenten de M C - ten opzichte van de in ge
bruik zijnde kerosinestoof - een gunstige vervangende mo
gelijkheid bood.
Evenals geldend voor de F C dient ook voor de M C de maat
geving voor takkenhout in acht te worden genomen. Voorts
dient met nadruk gesteld te worden dat de constructie van
de M C wat ingewikkelder is dan die van de eenvoudige F C.
Voor de vervaardiging van de M C zal in ontwikkelingslanden
naar een wat meer geoutilleerd werkplaatsje uitgezien moe
ten worden.
De M C is meer gericht op een special is tisch doel met als
gunstige bijkomstigheid, dat hij ook uitermate geschikt is
voor de voedselbereiding.

TOEPASSING VAN DE M C VOOR COUVEUSE-VERWARMING

!~~~~~~~~~~

Een Nederlandse arts, dr. O.J.S. van HEMEL te Delft, is de
ontwerper van een speciaal geconstrueerde couveuse voor
plaatsing in ontwikkelingslanden. Deze couveuses worden
reeds vele jaren als bouwpakket vanuit Nederland verzonden.
De belangstelling daarvoor is groot en er zijn meer dan
200 van deze couveuses op de wereld in gebruik. De warmte
afgifte wordt verkregen door drie 100 watt electrische
lampen, welke onder in de couveuse geplaatst zijn.
Echter vele medische instellingen beschikken niet over een
constante stroomvoorziening en ook storingen komen regel
matig voor. Mede hierdoor werd gezocht naar een ander ver
warmingssysteem, waardoor het tevens mogelijk zou kunnen
zijn de couveuses op die plaatsen te introduceren, waar
geen electriciteit aanwezig is.

Het haalbaarheidsonderzoek en ervaringen op projecten in
Ghana hebben aangetoond, dat de verbrandingsunit-M C voor
de omschreven couveuseverwarming kan worden aangewend.
Mede door een doelmatig gebruik van de trekregelaar en de
luchtdosering is een variatie van vaste brandstoffen in de
M C bruikbaarj zelfs het ordinaire ronde takkenhout biedt
voor de couveuseverwarming een gunstig perspectief.
Water in een dertig-liter-tank kan door de M Cover een
lange periode op de gewenste temperatuur worden gehouden
(zie foto op p. 27) om daarmede een verantwoorde couveuse
verwarming te realiseren.
Een Nederlands instituut, het Koninklijk Instituut voor de
Tropen, dat onder leiding van dr. van HEMEL een tropencur
sus verzorgt voor artsen, die naar ontwikkelingslanden wor
den uitgezonden, heeft deze alternatieve methode in zijn
lesprogramma opgenomen.
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Verwarming van water in een dertig-liter-tank.
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AANGEPASTE STABILITEITSRING

Tijdens demonstraties in het veld is waargenomen dat de
Ghanese bevolking ook gebruik maakt van aardewerk en alumi
nium pot ten met bolle bodem. Deze bolle bodems zijn soms
verschillend van ronding. Het gevaar dreigt nu dat zoln bol
Ie bodem de verbrandingsruimte aan de bovenzijde gedeeltelijk
kan afsluiten. De hete gassen kunnen dan niet voldoende ont
wijken en de verbranding zal stagneren. Om dit te voorkomen
werd voorheen op de buitenmantel een ring geplaatst. Deze
verhinderde het te diep inzakken van de kookpot. Hierdoor
kon de potbodem voldoende vrij gehouden worden van de ver
brandingsruimte (zie onderstaande tekening).
Deze oplegring bleek toch niet altijd bruikbaar wegens de
verschillen in ronding van de potbodems. Ook de stabiliteit
liet te wensen over.

10 tot mm

verbrandingsruimte
buitenmantel

trekkast

doorsnede verbrandingseenheid met bolle potbodem
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Gunstiger ervaringen ZlJn verkregen met een, aan de bin
nenzijde van de buitenmantel, verzonken, verstelbare ring
(zie onderstaande tekening).
Door een aantal uitsparingen in de manchet kan een verstel
baarheid in verticale richting verkregen worden. De gewenste
verstelbaarheid wordt verkregen door de uitsparingen in de
manchet niet te benutten en de ring in een verdraaide stand
in de buitenmantel te plaatsen. Het verschuiven van de
hiervoor omschreven oplegring wordt hiermee ondervangen.
Door nu de eerder omschreven afsluitdop uit de navulope
ning te verwijderen kan men door de vlamwerking waarnemen,
of er voldoende ruimte aanwezig is tussen potbodem en
bovenzijde van de verbrandingsruimte.

Verstelbare ring voor bolle potbodems

i
Ie

I.



30

7.5 ALTERNATIEVEN VOOR TREKKASTEN EN SCHOORSTEENPIJPEN

Schoorsteen aoet tot
boven dak reiken.

Schuifbare aetalen
trekregelaar ill
schoorsteeu.

OpWarIl plaatseB

Klei of stenen

Cooker staat los
op trekkast

o

Klei of

o

DOORSNEDE VAN 1'REKK.AST EN SCHOORSTEEN

Voorbeeld van trekkast geaaakt VaB klei

en lof stenen.
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ALTERNATIEVEN VOOR TREKKASTEN EN SCHOORSTEENPIJPEN

Het valt in Ghana alom waar te nemen dat er voor aller-
lei doeleinden een groot gebrek is aan metaalplaat. Hier
en daar tracht men voor dit gemis een oplossing te vinden,
bijv. door kleistoven te vervaardigen voor kookdoeleinden.
Ook zouden kleistoven in vergelijking met open vuren brand
stof besparend kunnen werken.
Door wat meer aandacht te schenken aan deze kleistoven, is
het idee ontstaan eventueel de metalen trekkast en de schoor
steenpijpen van de F C te vervangen door van klei, stenen
en/of cement gevormde alternatieve modellen. Het is reeds
aangetoond dat op een van deze gevormde modellen, de ver
brandingseenheid (cooker) van de F C gunstig functioneer-
de. Een rookkanaal zou in een aangepaste vorm vanaf de trek
kast ingemetseld kunnen worden (zie tekening op p. 30 en
33).
Door een dergelijke toepassing kan de benodigde metaal
plaat ter vervaardiging van een complete F C in belangrijke
mate gereduceerd worden.

Door het regelmatig onderhevig zlJn aan sterk wisselende
temperaturen zullen dergelijke bouwsels wegens uitzetten en
inkrimpen kunnen scheuren en afbrokkelen. Deze breukplaatsen
moeten steeds noodzakelijk hersteld worden.
Echter zoals op de tekeningen is aangegeven, ontstaan de
hoogste temperaturen in de cooker, boven het vervangende
trekkastmateriaal. Hierdoor valt te verwachten, dat in het
alternatieve ontwerp de bovengenoemde breukplaatsen in
sterk verminderde mate zullen voorkomen.
Gemakkelijke verplaatsbaarheid als bij het originele type
F C is bij deze alternatieve modellen niet mogelijk.



VI
VI

a

Voorbeeld van alternatieve trekkast
met twee kookplaatsen

Afsluitdeksel boven
opwarmplaats

Schuifbare metalen
trekregelaar

Schoorsteenkapje

Cooker staat los
op de trekkast

a

Doorsnede van trekkast en rookkanaal
vervaardigd van klei en/of steen
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ENIGE TESTRESULTATEN VAN HET BASISTYPE F C

Experiment F. Water tot kookpunt brengen.

Trekkastmodel C------------------tweegaats
Verbrandingseenheid---------------200 mm diameter
Aluminium pan-------------------- inhoud 3 liter
Volume water--------------------- 1 liter
Brandstof-------------------------takkenhout (iepen)

Activteit

Vuur aanmaken (papier en houtsnippers)
Toevoegen van takkenhout (130 gram)
Water op kookpunt
Water blijft koken tot
Hout totaal verbrand, nagenoeg geen resten

Tijd in minuten

o
1
7

16
19

Experiment E.

Trekkast model C -----------------tweegaats
Verbrandingseenheid---------------200 mm diameter
Aluminium pan--------------------inhoud 7 liter
Volume water----------------------6 liter
Brandstof ------------------------ hardhout en houtskool

Activiteit Tijd in minuten

Vuur aanmaken (papier en houtsnippers)
Toevoegen van hardhout 100 gram
Toevoegen van houtskool 150 gram
Water op kookpunt
Water blijft koken tot
Totale verbranding; nagenoeg geen asresten

Experiment G. Koken van rijst

Trekkast model C ---------------- tweegaats
Verbrandingseenheid --------------- 200 mm diameter
Aluminium pan-------------------- inhoud 3 liter
Niet bewerkte rijst---------------- natuurrijst 200 gram
Volume water--------------------- 6 deciliter (0.6 liter)
Brandstof-------------------------hardhout en houtskool

o
1
9

18
24
30

Activiteit

Vuur aanmaken (papier en houtsnippers)
Toevoegen van hardhout 150 gram
Water op kookpunt
Toevoegen van houtskool 50 gram
Rijst gaar gekookt

Tijd in minuten

o
1
4.30

12.30
23

Bij de proeven waren verbrandingseenheid en trekkast op gebruikstemperatuur.

Bet bleek nuttig tijdens de verbranding de trekregelaar zo te regelen dat de
verbranding niet te snel plaats vond.

Bij de verbranding van houtskool was de trekregelaar bijna gesloten.



FAMILY COOKER 9. RENDEMENTSBEPALINGEN VAN AFVALHOUT EN TAKKENHOUT

BrandstaI specificaties Specificaties van pan en water

Ren- Type Afme- Vocht Charge Totale Groot- Mate- Kon- Dek- Water Begin- Ver- Tijd To- Manier Ver- Positie
de- hout ting gehal- (gr) hoe- te riaal ditie sel inhoud tempe- dampt tot tale van aan warmen schoor-

ment (mm) te veel- (c m) (gr) ratuur water koken brand steken van de steen

(%) (%) heid rc) (gr) (min) duur schoor- klep
(gr) (min) steen

15x15 5A 10 165 x 0' 24
24 W x50 6 990 h 14 AL Norm + 3305 15 1185 16 100 BP BP (l}-70-80-89"

-
Voor bovenstaande test werd sfval van verbruikshout benut.
Verbrandingswaa.rde 3800 k. cal / Kg. BP Brandend papier.

I
B.titenmantel van de cooker was niet geisoleerd.
Schoorsteenhoogte tot boven het dak.

I
0' 28, 15x20 5alO 200x4

1 26 W x50 +100 900 h 14 AL Norm + 3305 18 1165 18 100 BP BP o - 70 - 80 - 89°

Het aanmaken en opwarmen tot gebruiks
temperatuur is mede ingecalculeerd.

Voor bovenstaande test werd sprokkelhout benut.
Verbrandingswaarde 3800 K. cal / Kg.
Buitenmantel van de cooker was niet geisoleerd.
Schoorsteenhoogte tot boven het dak.

Houtskool is de meest ideale brandstof voor gebruik in de F C.
Hiermede worden hogere rendementen verkregen, deze varieren
rond de 30 tot 35%, met luchtregeling onder het r09ster 40 tot 45%.

De in de literatuur vermelde rendementen van gangbare kook
toestellen in ontwikkelingslanden, liggen tussen de 8 tot 20%
zodat door toepassing van de F C een belangrijke verbetering
bereikt zou kunnen worden.

w
Vl
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NAB ESC H 0 U WIN G

Aan het eind gekomen van deze rapportage mag niet verwacht
worden dat iedere lezer een duidelijk beeld heeft gekregen
van vormgeving en bruikbaarheid van de F C en M C. Dit is
zeer begrijpelijk omdat wat men nog niet eerder heeft ge
zien, soms wat vreemd overkomt. Hoofdzaak is dat men zich
een redelijke voorstelling heeft kunnen maken van een zeer
zuinig kooktoestel, speciaal ontworpen voor houtarme gebie
den in ontwikkelingslanden.

In de rapportage is getracht een zo duidelijk mogelijke om
schrijving te geven van verworven kennis uit practische er
varingen enz. Immers ook zij, die zich ginds met de vervaar
diging zullen gaan bezig houden, zullen baat hebben bij
duidelijkheid en begrip.
De in vele landen grote verscheidenheid van potten en pan
nen, vervaardigingsmateriaal, alsmede de traditionele
stookgewoonten vragen om variatie van toepassingen en
alternatieven voor de constructie van F C en M C.

De uit het haalbaarheidsonderzoek voortgekomen toepassingen
en verbeteringen zullen, naar valt aan te nemen, van nut
kunnen zijn in kleinschalige werkplaatsen in ontwikkelings
landen.

Gezien de vrij grote internationale belangstelling(1) mag
verwacht worden dat meerdere Nederlandse organisaties op
het gebied van ontwikkelingswerk zich zullen interesseren
voor de F C en de M C.
Oprichting van kleinschalige werkplaatsjes op die projec
ten, waar de Family Cooker vervaardigd zou kunnen worden,
zal bovendien de vernietigende ontbossing en de te verwach
ten ecologische ontreddering afremmen.

Voorjaar 1983 J.G. Overhaart
Wilhelminalaan 18
5531 HT Bladel

tel. 04977 - 1785

(1) In totaal werden naar 49 landen instructiemappen
op aanvrage verzonden.
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11 E R KEN N I N G E N

Erediploma voor J. Overhaart

21e jaargang - 13 oktober 1978
TH-BERICHTEN
Weekblad voor personeelsleden
en studenten van de TH Eindh.

Verleden week kreeg J. Overhaart.
medewerker van de vakgroep
Aangepaste Technologie een ere
diploma in het kader van de Prijs
voor industriele vormgeving van
produkten voor ontwikkelingslan
den. De onderscheiding werd hem
uitgereikt naar aanleiding van zijn
ontwerp van een nieuw kooktoestel.
de zogenoemde 'family-eooker'.
Het is een eenvoudig kooktoestel,
dat er op gericht is om zoveel moge
Iijk hout te besparen. De 'family
cooker' is bedoeld voor de ontwik
kelingslanden.
De hel1r Overhaart ontving de prijs
van Philips die deel uitmaakt van
de International Council for
Society of Industrial Design (lCSID).
Door deelnemers uit 18 landen wer
den 32 verschillende ontwerpen
ingezonden. De heer Overhaart was
de enige Europeaan.
De hoofdprijs ging naar Javier
CasteIlort uit Mexico voor zijn ont
werp van een door zonne-energie
aangedreven melkpasteurisator.
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D-6100 Darmstadt
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International Council of Societies of Industrial Design
Secretariat
45 Avenue Legrand
1050 Brussels Belgium
Telephone 648.59.79

Mr a J.Ca Overhaart
Wilhe1mina1aan 18
B1ade1 (No Br.)
Nederland

Brussels, 24 November 1978
YN/kj/1097

I ,

g
Vice Pre.dent
Proleulone' Actlvltle.
Arthur J. Pulos/IOSA-USA
1939 East Genesee Slreet
Syracuse, New Yorl< 13210, USA
Tel (315) 472 3339

Vice PnoeIdent
CoopenItlon Prognunmetl
Andre Ricard/ADI-FAD-SPAlN
Calle Tusel 32
Barcelona 6, Spain
lei. 2275387

Vias PnoeIdent
Edueellon
Jan Tragardh/IOO·OENMARK
Nyhavn 53B
OK 1051 Copenhagen K,
nenmark
,el.: 11 1221

5ectetIry Genem
Aclmlnl8tnltlon
Yoshio Nisllimoto/JIOA·JAPAN
11340 W. Olympic Blvd., Suite 138
Los Angeies, California 90064, USA
Tel.: (213) 477 0441
Telex: 691733 GKOESiGNLSA

Member
Projects
Ryszard Bojar/SPFP-POLANO
Stowarzyszenie Projektantow
Farm Przemyslowych
Domek Mauretanski
Skr. Poez! 14
00975 Warsaw 12, Poland
Tel.: 49 54 37

Mem.....
P_ne' Ac:tIvItle.
Dirk Jacobs/UIO-BELGIUM
Prinsstraat 16
2000 Antwerp, Belgium
Tel.: 32 67 35

Member
Infonnetlon
Francoise JollanVCCi-FRANCE
Centre de Greation Industnelle
Centre Georges Pompidou
15004 Pans, France
Tel.: 277 1233

Member
Promotion
Wollgang SchmidVAIF-GDR
Amt fUr Industrielle Formgestaltung
DOR-102 Berlin
Breite Strasse 11
German Democratic Republic
Tel:2095732

lIe1son wtth XIth Cong"",.
Alejandro Lazo Margain
ICSID - MeXICO 79
Av. lnsurgentes Sur 753 ,9° Piso
MeXICO 18, D.F
TeL 5369040

Dear Mr o Overhaart,

I am referring to my letter of 26 October ref. HC/ik/1037 in which I
had the pleasure in informing you of the Diploma of Merit awarded to
you in the. frame of the IeSID Philips Award.

I would like to specify that you were awarded by the jury for the family
cooker and also for the instruction book explaining how to build and work
ito

For your inforamtion, I am enclosing a copy of the jury report.
,

Yoshio Nishimoto
Secretary General
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Press
Release

ICSID
International Council of Societies of Industrial Design OCTOBER 1976

45 Avenue Legrand
1050 Brussels, Belgium

IeSID PHILIPS A\olARD JURY REPORT

The second ICSID Philips'Award, worth 25,000 Dutch Guilders (t US$14,Ooo.)
for design in developing countries has been given to Mr. Javier Castelltort
of Mexico. The international jury~ meeting in Eindhoven, Netherlands, was
represented for UNIDO by Mr. Aksit Kayalar, Industrial Develo~ent Officer,
NGO and Business and Industrial Institutions Co-operation Section; for lCSID
by Mr. Jan Tragardh, ICSID Vice President (Chairman of the jury) and Mr. Edgar
Kaufmann; for Philips by Mr. Kout Yran, Director of Industrial Design, Philips
and Professor Victor Papanek.

The jury had to consider this year 32 entries from 18 countries, which
reflected a greater variety than before. Entries were judged in the light of
the philosophy and criteria of industcial design, that is an innovative approach
to human needs and problems, leading to the development of consumer and capital
goods which are functionally fit for their purpose, economically sound.
aesthetically satisfactory and well-suited to their environment.

The Award

Mr. Javier Castell tort won the Award for his design of a solar-powered .ilk
pasteuriser. The project was selected because it combined the simple and
direct technology of solar energy with a solution to a problem that lies equally
between primary health service and good nutrition. The entry of Hr. Castelltort
was also well-worked out and substantiated with a great deal of researchmat~rial,
extensive sources and bibliography as well as tests, photographs, schematic
drawings, etc. The solar-powered milk pasteuriser seemed to be ideally suited
to the countryside in developing countries and is a powerful tool for decentrali
zation on a village level. Finally, the unit is the correct application of
social design by presenting use with a process which cannot be subverted to
become high technology of a tool of the ruling classes.

Besides the Award, the jury gave three Diplomas of Merit : Mr~ J.e. Overhaart
of the Department of Appropriate Technology at Eindhoven University of Technology
Technology, Netherlands, for a family cooker and the instruction book on how
to build and work it; Mr. Ishwerbhai Jiveram Patel of the National Institute of
Design, Ahmedabad, India (the institute who won the first Award in 1977) for
his design of development of P.R.A.I. pan, trap and sanitary water latrines;
and to the "Centro de Projectos Avanzados de Diseno" (G. Lucero, P. Backis.
H. Ferrari, M. Marino), Argentina for their two projects of an amphibiou. cros.
country vehicle and mobile expansion hospital units.

Detailed information on the Award and Diplomas of Merit is available from the
ICSID Secretariat.
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Een van de uitvoeringen van de Family Cooker met op de voorgrond
een demonstratiemodel van perspex.



BP Energieprijs .

Frederikspleln 42,1017 XN Amsterdam

be heer J.e. Overhaart
Technische Hogeschool
Afd. Bedrijfskundej

Aangepaste Technologie
Postbus 513
5600 MB EINDHOVEN.
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Aangetekend

Onze ref

PAl 996

Uwref Telefoon

020-5201350

Datum

4 november 1980

Betreft: onderzoekvoorstel BP Energieprijs

Geachte heer Overhaart,

De jury van de BP Energieprijs heeft zich de afgelopen maand
gezet aan de beoordeling van het door u ingediende onderzoek
voorstel.

Het is mij een genoegen u te kunnen, mededelen dat de jury
aan uw voorstel de aanmoedigingsprijs van f 5.000 heeft
toegekend en u uitnodigt het voorgestelde onderzoek uit te
voeren.

Voor de goede orde verzoek ik u rapportage over het uit te
voeren onderzoek v66r 31 december 1981 aangetekend te zenden
aan:

Koninklijk Instituut van Ingenieurs
Postbus 30424
2500 GK 's-GRAVENHAGE
t.a.v. Mr. J. Rychter

In verband met eventuele mededinging naar de internationale
BP Energieprijs, verzoek ik u de rapportage zo mogelijk in
de Engelse taal te stellen.

Met betrekking tot de u toegekende pr~Js stellen wij ons voor
u deze op een daartoe medio december a.s. te houden bijeenkornst
te overhandigen en verzoeken u voor deze gelegenh~id een korte
samenvatting van het voorgenomen onderzoekproject, vergezeld
van een curriculum vitae van de leden van het onderzoekteam,
sarnen te stellen.

Een en ander kan alsdan ter informatie aan tenodigen vertegen
woordigers van o.m. academische - entechnische 1nst1tuten/
organisaties, de pers en overheid worden uitgereikt.

-2-
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Met betrekking tot de datum voor genoemde bijeenkomst
zal ik nog nader contact met U opnemen.

C.c. Mr. J. Rychter
KIVI, Den Haag
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