
Toelichting persbericht 

 

Het Haarlemse productiebedrijf Off-Grid Solutions heeft een directe relatie met de onlangs 

gelanceerde WakaWaka Foundation, die ernaar streeft kansarme mensen in 

ontwikkelingslanden de kans te geven een beter bestaan op te bouwen. 

 

De WakaWaka Foundation richt zich op de mensen die leven ‘at the Base of the Pyramid’ en 

die over het algemeen minder dan $ 2 per dag verdienen en die met een steuntje in de rug de 

kans kunnen krijgen om uit de armoedeval te ontsnappen. De WakaWaka Foundation helpt 

hierbij onder andere door het verschaffen van betaalbare en, in sommige gevallen, gratis solar 

LED verlichting. Uitgangspunt is daarbij overigens altijd: ‘Gratis, maar niet voor niets’: in 

overleg met organisaties zoals UNHCR en Warchild, waarmee de WakaWaka Foundation 

samenwerkt, wordt steeds afgesproken welke tegenprestatie de ontvanger van de WakaWaka 

levert (bijvoorbeeld community-werk). Naast het beschikbaar stellen van WakaWaka’s 

verzorgt de Foundation een educatieprogramma over duurzame energie, het belang van  

schoon drinkwater en goede sanitatie, zorgvuldig omgaan met de leefomgeving en 

verantwoorde afvalverwerking. 

 

De WakaWaka Foundation wordt gesteund door mensen uit de hele wereld: individuelen 

maar zeker ook scholen, klassen en bedrijven. Hoofdsponsor is Off-Grid Solutions (OGS). Dit 

bedrijf produceert de WakaWaka, momenteel de meest efficiënte solar LED lamp ter wereld. 

Jaarlijks schenkt OGS 10% van haar winst aan de WakaWaka Foundation. En in elk geval 

zorgt OGS ervoor dat de WakaWaka Foundation slechts € 1,- hoeft te betalen als salaris voor 

de directeur van de Foundation. 

 

De WakaWaka Foundation heeft speciale aandacht voor scholen. Nu internet van de wereld 

een dorp heeft gemaakt, is het contact tussen scholen in rijke en veel minder rijke landen veel 

gemakkelijker geworden. Kinderen over de hele wereld kunnen daardoor opgroeien in 

voortdurend contact met hun ‘digitale buurkinderen’, ook als die feitelijk duizenden 

kilometers verder weg wonen. De WakaWaka Foundation wil zulk permanent vast contact 

tussen  klassen en scholen bevorderen. De huidige jongeren over de hele wereld, de komende 

generatie, staat voor de taak de planeet leefbaar te houden. Dat vergt om te beginnen een 

mondiaal bewustzijn en het besef dat een eerlijke en rechtvaardige samenleving ook een 



voorwaarde is voor een duurzame samenleving. Door dat voortdurende onderlinge contact 

tussen klassen hier en ginds hoopt de WakaWaka Foundation dat bewustzijn te bevorderen.  

Uiteraard is een voorwaarde daarvoor dat kinderen ‘ginds’ ook de kans krijgen op een goede 

schoolopleiding en daartoe ook ’s avonds huiswerk kunnen maken etc. De WakaWaka en het 

educatiepakket helpen daarbij. Het ligt dus voor de hand dat kinderen ‘hier’ hun minder 

bedeelde collega-wereldburgers daarbij helpen. De WakaWaka Foundation helpt klassen en 

scholen om dat mogelijk te maken. 

 

Meer informatie: 

www.wakawakafoundation.org 

www.wakawakakidz.org 

of: Maurits Groen, directeur WakaWaka Foundationof: Wouter Scheepens, voorzitter Raad 

van Toezicht van de WakaWaka Foundation 

 


