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• Op eerste zicht GEEN problemen MAAR: 
 

– Zelfde energieverbruik Duitsland en Frankrijk bevolking 
die 8 keer lager ligt dan Afrika 

– Economische groei in Afrika  meer energieverbruik 
– Meeste energie voor en door buitenlandse bedrijven  
– Energievoorziening is niet constant 
– Koken, warm water, .... met houtverbranding: CO2 en 

ontbossing 
– Elektriciteit 5 tot 10 keer duurder dan in Europa 

 
 Lokale bevolking heeft nood aan “lokale” energievoorziening  

 

(Duurzame) Energie in Afrika 



Studenten 

• Industrieel Ingenieur Elektromechanica en 
Energie 

• Hernieuwbare Energie 

• Masterthesis 

• Projectwerk  

 

  Creatieve inzet van kennis naar toepassingen 

 



Studenten 

 
• Zonne-energie 
• Wind-energie 
• Energie uit waterkracht 
• Geothermische energie 

( aardwarmte ) 
• Biomassa 



Studenten 

Zonnecollector 

• Vacuüm buis met reservoir 

• Hoge of lage druk 

• Toepassing: warm water  

• Bepaalde hoek om werking te garanderen  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=a5ub4lwAGSW0XM&tbnid=VgaI3efhE4crvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.globalmarket.com/product-info/compact-pressure-solar-water-boiler-with-copper-coil-1000516.html&ei=20KaUovtN8if0wWQ5oGwBw&bvm=bv.57155469,d.d2k&psig=AFQjCNHys22NyAv8QSqOKw_e76PWqD3QsQ&ust=1385927766856035


Studenten 

Presentatie studenten rond project vanuit 
Leraars zonder Grenzen:  
 
 
 Zelf hebben we immers een project lopen in een klein afgelegen dorp in Mali (www.mal-ka-

di.org), op zo'n 50km ten zuiden van Segou. Onze plaatselijke medewerker, Souleymane, is 
van plan een biogasinstallatie te installeren in ons dorp, maar omdat hij eerder een 
entrepreneur-artiste is, kan hij wel wat technische ondersteuning gebruiken. Eerder heeft hij 
samen met het dorp de twee klasjes van ons schooltje gebouwd (wij betalen de 
leerkrachten). Jammer genoeg is hij hier net vertrokken anders waren we gelijk naar jullie 
gekomen om dat soort zaken te bespreken want 9 maanden geleden heeft hij een pomp 
geïnstalleerd in de Bani (een zijrivier van de Niger) om water naar de moestuinen van de 
vrouwen te pompen (in het droog seizoen is er immers een vrij hoog en ver niveauverschil 
tussen de rivier en de tuinen - vandaar - zie foto's op de tweede pagina vd website). Alleen 
slikt die pomp dagelijks flink wat liters brandstof. Om dat euvel af te bouwen, willen we 
graag een biogasinstallatie plaatsen zodat er in het dorp elektriciteit komt - ook voor een 
gierstmolen etc...    

http://www.mal-ka-di.org/
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Ontstaan 

• Dec 2011:  
– Guy (Pansar) contacteert voormalige XIOS voor uitwerken van een 

idee rond duurzame energie in Warang (Senegal) 
– Inge Verboven werkt haar bachelorproef uit rond het onderwerp 

 

• Jan 2013:  
– Inge Verboven gaat voor haar masterthesis naar Warang om een 

biogas installatie op te bouwen 
– Idee om een vzw op te richten om “eenvoudiger” geld in te 

zamelen om de projecten te kunnen verwezenlijken 
 

• Aug 2014:  
– Officiële publicatie vzw in Staatsblad 



Doelstellingen 

1. De technisch-wetenschappelijke kennis van studenten in België rond duurzame energie 
te bevorderen door de toepassingen te begeleiden van lokale projecten in 
samenwerking met lokale leefgemeenscahppen op het Afrikaans continent; 
 

2. Het publiek te informeren van duurzame energievoorziening en de noodzaak om lokale 
leefgemeenschappen op rationele wijze hiertoe te stimuleren door uitwisseling van 
technisch-wetenschappelijke kennis; 
 

3. Door op regionaal, nationaal en internationaal niveau met verenigingen of instellingen 
die een zelfde doelstelling nastreven haar medewerking en deelneming te verlenen aan 
elke activiteit die gelijkwaardig is aan bovenvermelde doelstelling; 
 

4. Zowel technisch-wetenschappelijke kennis rond duurzame energieproductie en –
voorziening als de persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing van studenten in 
solidariteit met lokale leefgemeenschappen te bewerkstelligen en meer algemeen elke 
actie rond dit achterliggende gedachtengoed te stimuleren. 



Toekomst 

 

• Voorstellen mogen ingediend worden bij ons (jaar 0) 

• Worden door ons onderzocht op haalbaarheid (jaar 1) 

• Worden door masterstudenten uitgevoerd (jaar 2) 

 

 

• 1 à 2 projecten per jaar 

• Gebonden aan academische jaar (ivm masterproeven) 

 



Overzicht 



Biogas Warang 
Inge Verboven 



Inhoud 

• Inleiding:  
– Les Cajoutiers 
– Stage doelstelling 

• Biogasinstallatie 
• Stage 

– Voorbereiding 
– Uitvoering 
– Resultaat 
– Ervaringen 

• Students for Energy in Africa 
• Besluit 
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Inleiding: Les Cajoutiers 

• Organisatie in Warang, 
Senegal 

• Basisschool met 500 
leerlingen 

• 4 warme maaltijden per 
week m.b.v. butaangas 
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• Op zoek naar duurzame 
energiebron  

• Biogas beste oplossing 
– Verwerking van biologisch afval 

– Digestaat gebruikt voor 
bemesting en irrigatie 

 

 



Inleiding: Stage doelstelling 

• Duur  

– 6 weken (januari-februari) 

– 3 weken (maart-april) 

• Doelstelling 

– Opbouwen biogasinstallatie 

– Zoeken naar geschikte biomassa 
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Biogasinstallatie 
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Invoerreservoir 

Vergister 

Digestaatreservoir 

Gasreservoir 

biomassa 
biogas 

digestaat 



Stage 
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Voor- 
bereiding 

Uitvoering 

Resultaat 



Stage: voorbereiding 

• Informatie uitwisselen met stageplaats 
– Situatie en omgevingsfactoren 
– Mogelijkheden 

• Biogasinstallatie 
– Berekeningen uitvoeren 
– Plan ontwerpen 
– Benodigde materialen oplijsten 
– Kostenplaatje opstellen 

• Reisplannen 
– Vervoer 
– Huisvesting 
– Medicatie en inentingen 
– Benodigde papieren 
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Stage: uitvoering 

• Verkenning terrein school en omgeving 

– Uitmeten en plaatsing biogasinstallatie 

– Beschikbare biomassa 

– Beschikbare materialen 
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Stage: uitvoering 

• Werkmensen 

– Werfleider, metsers en hulpmetsers 

– Plaatselijke vakmensen 

– Communicatie in Frans 
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Stage: uitvoering 

• Opbouw 

– Handmatig werken (schop, emmer, kruiwagen, 
paard en kar) 

– Creatief problemen oplossen 

 

 

 

 

23 



Stage: uitvoering 
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Stage: uitvoering 
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Stage: uitvoering 

• Biomassa 

– Algen verzamelen op strand met paard en kar 

 

 

 

26 



Stage: resultaat 
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Ervaringen 

• Fijne samenwerking en vriendschap! 

• Prachtig land en vriendelijke, rustige mensen 

• Veel armoede en corruptie 
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Ervaringen 

• Waar een wil is, is een weg 

• Is het niet vandaag, dan is het morgen en 
waarschijnlijk overmorgen 
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Students for Energy in Africa 

• Kosten-batenanalyse project 

• Ondersteunen project en studenten 

– Wetenschappelijke en technische kennis 

– Financiële steun 

– Omkadering (veiligheid, huisvesting, lokale 
begeleiding, …) 

• Opvolging project 
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Besluit 

• Fantastische buitenlandse stage! 
– Verbetering praktische en technische kennis 

– Verbetering taalkennis 

– Nieuwe vriendschappen 

– Verbreding horizon 

– … 

• Nood aan Students for Energy in Africa 
– Kosten-batenanalyse project 

– Ondersteuning project en studenten 

– Opvolging project 
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INFO 

• Students for Energy in Africa vzw 
– Deferme Wim (voorzitter) 
– Dewael Anne (ondervoorzitter) 
– Verboven Inge (secretaris) 
– Pansar Guy (penningmeester) 
– Alofs Georges (advocaat) 
– Deroeve Michel (mede-oprichter) 

 
• studentsforenergyinafrica@gmail.com 
• http://studentsforenergyinafrica.com 

 
• BE91 3631 3846 1476 

 
• Gastenboek (interesse) bij Joachim en Jeroen (Nianing-Senegal) 

 
 
 

http://studentsforenergyinafrica.com/

