
UITNODIGING 

PERSCONFERENTIE 

Nieuwspoort, Den Haag 
12 april 13.00 - inloop vanaf 12.30  

  
 

WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT VOOR DE GECOMBINEERDE PERSPRESENTATIE 

VAN DE  WAKAWAKA FOUNDATION EN HAAR EERSTE SPONSOR ZONLINE.NU 

PRESENTATIE IS IN HANDEN VAN HARM EDENS 
MUZIKALE BEGELEIDING DOOR JEMBE MASTER MISHA KOSTAVA 

LIVE BROADCAST VIA WWW.FACEBOOK.COM/WAKAWAKALIGHT 

 

SPREKERS: 

• Roebyem Anders, directeur Zonline 

• Maurits Groen, directeur WakaWaka Foundation 

• Wouter Scheepens, Froukje Jansen en Sywert van Lienden (Raad van Toezicht WakaWaka Foundation)  

 

DE VOLGENDE BENEFICIENTEN VAN DE WAKAWAKA FOUNDATION ZIJN VERTEGENWOORDIGD: 

• War Child 

• UNHCR  

• VluchtelingenWerk Nederland  

• Meet Kate 

• Mwamtsefu primary school, Kenia  

 

VERDER IS ER AANDACHT VOOR: 

• Adoptie van WakaWaka door de stedenband  Haarlem-Mutare (Zimbabwe)   

• Celeste Vervoort (13 jaar) die haar WakaWakaKidz  website lanceert 

sponsor van: 
  
 



sponsor van: 
  
 

Meer info 
 

OVER ZONLINE EN DE  WAKAWAKA  FOUNDATION  

ZONLINE  www.zonline.nu 

Zonline is totaalaanbieder van zonneenergie-systemen voor thuis volgens een 

geheel nieuw concept. Zonline regelt alles op de meest makkelijke manier en 

neemt je alle rompslomp uit handen. Daardoor is overstappen op zonne-energie 

snel geregeld. Zonder moeite, zonder uitzoekwerk -alles binnen een paar 

muisklikken. Zonline is dan ook ontstaan vanuit de gedachte dat overstappen op 

zonne-energie makkelijk, snel en leuk moet zijn. Geen ingewikkelde offertes, 

berekeningen, dakmetingen of meerdere afspraken met installateurs meer. 

Zonline garandeert dat er binnen 6 weken een zonnesysteem van topkwaliteit op 

je dak ligt. 

 
WakaWaka Foundation www.WakaWakaFoundation.org 

WakaWaka Foundation faciliteert en stimuleert educatie programma’s in 

ontwikkelingslanden. Dit  doet zij onder andere door duurzame solar LED 

verlichting bereikbaar te maken voor mensen ‘on $2/day’ en door het gratis 

verstrekken van een ‘KlimaatHelden’ educatiepakket. Het programma leert 

kinderen de directe voordelen van: verlichting met zonne-energie, schoon 

drinkwater, goed je handen wassen, boompjes terug planten wanneer je er een 

kapt, en recycling.  

Schoolklassen, het bedrijfsleven, maar ook individuen kunnen scholen in ‘derde-

wereldlanden’ sponsoren met een ‘WakaWaka+educatie-pakket’. Ook deze 

schoolkinderen hebben recht op toekomstperspectief. 

De WakaWaka Foundation wil daar een flinke bijdrage aan leveren.  

 
VOOR IEDER ZONNESYSTEEM DAT ZONLINE VERKOOPT, DONEERT ZONLINE 

GEMIDDELD 5 WAKAWAKA’S AAN DE WAKAWAKA FOUNDATION  


