SCHOON KOKEN OP BIOGAS
KENIA
Het gebruik van biogas verbetert levensomstandigheden en helpt de gevolgen van klimaatverandering te beperken.
Koken op biogas is snel en rookloos en zorgt voor gezondheidsvoordelen voor het hele gezin, in het bijzonder voor
vrouwen en kinderen. Het tweede product, bio-slurry, is een goede meststof die de productiviteit van gewassen verhoogt.

Achtergrond
Koken in Kenia wordt voornamelijk gedaan op hout en
houtskool. Dit resulteert in het overlijden van ruim 14.000
mensen per jaar in Kenia door luchtvervuiling veroorzaakt
door koken op open vuur of traditionele kachels. Bovendien
stoot het koken op open vuur veel CO2 uit en de voorraad
bos om hout en houtskool te winnen neemt snel af. Om dit
te voorkomen is koken op biogas een ideale oplossing.
Biogas is een schone manier van koken die
levensomstandigheden aanzienlijk verbetert en helpt
de negatieve effecten van klimaatverandering te voorkomen.
Kenia was een van de eerste landen in Afrika die de
biogastechnologie heeft geïmplementeerd in de vroege
jaren ‘50. Het Kenia Biogas Programma biedt biovergisters
aan individuele huishoudens. Het algemene doel is om een
commercieel levensvatbare biogassector te ontwikkelen
die het gebruik van huishoudelijk biogas als lokale,
duurzame energiebron ondersteunt.

Biogasprogramma
Biovergisters bieden voor huishoudens met vee een manier
om hun afhankelijkheid van vervuilend brandhout en dure
fossiele brandstoffen te verminderen. Koken met biogas is
snel en rookloos. Het verbetert de gezondheid van vooral
vrouwen en kinderen. Overgebleven bio-slurry van het
biogasproces is een uitstekende organische meststof die
kan worden toegepast om de opbrengst van gewassen te
verbeteren. Door meer groenten te verkopen is er extra
inkomen voor gezinnen.
De aanpak van het bemiddelen van samenwerkingsverbanden tussen bestaande organisaties en instellingen, maar ook
van het starten van nieuwe bouwbedrijven werpt vruchten
af. Sinds 2009 zijn er in Kenia meer dan 18.000 biovergisters
gebouwd. Ondernemerschap wordt aangemoedigd en tot nu
toe hebben bijna 100 metselaars hun eigen bedrijf opgericht.

Ze krijgen een op maat opleiding gebaseerd op hun
behoeften. Voor de promotie van de technologie heeft het
programma Biogas Marketing Hubs opgericht, vaak door
samen te werken met landbouwcoöperaties (zuivel, koffie,
thee, granen). Biogasgebruikers profiteren direct van
inkomsten uit carbon credits in de vorm van after-sales
ondersteuning, bio-slurry training en andere nuttige diensten.

Impact
Koken op biogas betekent gezondheidsvoordelen voor het
hele gezin, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen.
Bovendien hoeven vrouwen geen hout meer te sprokkelen;
koken gaat makkelijker en sneller, waardoor zwarte
roetafzettingen in huis worden voorkomen. Het gebruik van
bio-slurry verbetert de bodemgezondheid en recycled
voedingsstoffen die boeren helpen de opbrengsten te
verbeteren en de bodem veerkrachtiger te maken tegen
klimaatverandering. Het is een aantrekkelijk alternatief
voor dure chemische mest en bespaart gezinnen geld. Het
wordt vaak gebruikt om groenten te kweken en andere
voedselgewassen in de buurt van het huis te verbeteren,
terwijl het verkopen van een deel van de voedselgewassen
in veel gevallen inkomsten oplevert die door vrouwen worden
gereguleerd.
Meer informatie:
https://fairclimatefund.nl/projecten/kenia-schoon-kokenop-biogas
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Africa Bioenergy Programmes Ltd
Het Kenya Biogas Program (KBP) wordt uitgevoerd door Africa Bioenergy Programs Ltd (ABPL). Het programma is gestart
door Hivos, onder de paraplu van het Africa Biogas Partnership Programme, een samenwerkingsverband tussen de
Nederlandse overheid, Hivos en SNV.
Hivos heeft ABPL opgericht om het Kenya Biogas Program te implementeren. In 2021 droeg Hivos de ontwikkeling en
certificering van CO₂-projecten in Oost-Afrika over aan ABPL. In 2022 heeft FairClimateFund de verkoop van Gold Standard
Carbon Credits, gegenereerd uit dit project, van Hivos overgenomen.

Voordelen van het project

Bijdrage aan SDG’s

Voedsel en gezondheid
• Het gebruik van bio-slurry verbetert landbouw productiviteit
• Schoon en veilig koken voorkomt het inademen van schadelijke rook en brandwonden
Klimaat en milieu
• Verminderde uitstoot van broeikasgassen door switch naar 100% duurzame energie
• Verminderd houtgebruik gaat ontbossing tegen
• Goede bemesting van de landbouwgrond zonder gebruik te maken van chemicaliën
Sociaal
• Vrouwen ervaren veel gemak en kunnen meer tijd aan gezin en onderwijs besteden
• Vrouwen zijn minder blootgesteld aan vormen van intimidatie tijdens het halen van hout
• Bio-slurry wordt vaak gebruikt om gewassen dicht bij huis te verbouwen onder controle van vrouwen
Economisch
• Door tijdsbesparing mogelijkheden voor vrouwen om meer inkomen te genereren
• Verminderde uitgaven voor brandstof en biologische mest
• Lokale werkgelegenheid door bouw en onderhoud van biogasinstallaties
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Dit project is gecertificeerd door Gold Standard.

