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Beter fornuis geeft Ethiopische vrouw betere positie
De tijd die vrouwen in Ethiopië besparen
door het gebruik van betere kooktoestellen, gebruiken ze om betaald werk te
gaan doen. Het extra inkomen zorgt voor
een gezonder dieet. Maar het betere
fornuis heeft meer voordelen.

2014 en 2018. ‘De nieuwe fornuizen verkorten de kooktijd en zijn energiezuiniger
waardoor vrouwen minder vaak brandstof
hoeven te halen’, zegt hij.

Tijd over

Dat ontdekte promovendus Kaleb Jada
(Development Economics) die onderzoek
deed naar de kooktoestellen. De traditionele open vuren waarop gekookt wordt op
het Ethiopische platteland zijn inefficiënt
en gevaarlijk. Ze verbruiken veel hout en
biomassa en het vuur vervuilt de lucht
binnenshuis met als gevolg gezondheidsproblemen. Na een aanbeveling gebruiken
veel Ethiopiërs verbeterde fornuizen. Jada
onderzocht of dergelijke fornuizen ook bijdragen aan voedsel- en voedingsstoffenzekerheid, hetgeen cruciaal is als het gaat
om het verminderen van ondervoeding.
De betere fornuizen verbruiken minder
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Voor promovendi zijn de
stellingen bij het proefschrift
een gelegenheid om hun
persoonlijke en professionele overtuigingen voor het
voetlicht van de wetenschap
en maatschappij te brengen.
In deze rubriek lichten zij hun
meest prikkelende stelling
toe. Dit keer een stelling van
Antoine Karengera (Marine
Animal Ecology), die op 7
September 2022 zijn proefschrift verdedigde.

Het verbeterde kooktoestel.
Foto GIZ Energy Coordination Office

brandstof waardoor er minder uitstoot is
van broeikasgassen, wat leidt tot minder
ontbossing. Tegelijkertijd dragen ze inderdaad bij aan een betere voedselzekerheid.
Dat komt vooral doordat vrouwen – die
van oudsher voor het eten zorgen – nu
minder tijd kwijt zijn aan maaltijdbereiding, ontdekte Jada op basis van gegevens
van 4338 huishoudens, verzameld tussen

‘Vrouwen hebben nu tijd over en zijn
daardoor meer geneigd betaald werk te
gaan doen en een inkomen te verwerven’,
legt Jada uit, hoewel hij aangeeft dat zijn
onderzoek slechts een kleine steekproef
betreft. ‘Zij besteden hun inkomen meer
dan mannen aan het huishouden, hetgeen
leidt tot betere voeding en voedselzekerheid.’ Er wordt gevarieerder gegeten en
men eet meer producten met vitamine A.
Dit betere dieet vermindert ondervoeding
en kan niet-besmettelijke ziekten zoals
diabetes, hartziekten, beroertes en kanker
voorkomen. ss

‘Om ervoor te zorgen dat het publiek wetenschappelijke
prestaties begrijpt en vertrouwt, kun je beter
onderzoekers ondersteunen in hun communicatie dan
deze taak over laten aan communicatiespecialisten.’
‘Het maatschappelijk debat over wetenschappelijke doorbraken vindt meestal
plaats op televisie of in sociale media tussen politici of communicatiedeskundigen.
Zij richten zich voornamelijk op de positieve kant van de wetenschap. Ik vertel altijd
over beide kanten van mijn onderzoek;
niet alleen over de positieve aspecten of
datgene wat men graag wil horen. Als
wetenschappers ondersteund zouden
worden in hun communicatie, zouden hun
ontdekkingen beter geaccepteerd worden
door het publiek.
‘Ik lichtte mijn onderzoek onlangs toe aan
bezoekers van een open dag bij Wetsus,
het wateronderzoeksinstituut in Leeuwarden waar ik mijn promotieonderzoek
deed. Ik vertelde dat ik een kleine worm,
een nematode, gebruik om de waterkwaliteit te meten. Dat begreep iedereen. Toch

vroeg iemand mij later of deze wormen in
ons kraanwater zitten. Ik besefte toen dat
mijn communicatie onvoldoende was.
‘Als we onderzoekers stimuleren om elke
stap in hun onderzoek in een dagblad te
publiceren in plaats van in een wetenschappelijk tijdschrift, denk ik dat er
meer maatschappelijke steun is voor de
uiteindelijke doorbraak. Anders komt het
resultaat van het onderzoek als een verrassing. RNA-vaccins zijn bijvoorbeeld
al jarenlang onderwerp van studie. Toen
de coronapandemie de kop opstak,
werden ze versneld doorontwikkeld en
in gebruik genomen. Veel mensen waren
bezorgd omdat het onmogelijk leek dat
een betrouwbaar vaccin in zo korte tijd
ontwikkeld was. Blijkbaar waren mensen niet op de hoogte van het eerdere
onderzoek.’ ss

