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W AKA WAKA MALI MET LEVS 10 juli 2014 

  
 
Visie van het waka power  initiatief 
De Wakawaka-light en Wakawaka-power beschikbaar maken als een schone offgrid licht- en 
energieoplossing in Pays Dogon.Tegelijk klein ondernemerschap stimuleren, teneinde de verkoop 
van Wakawakalights en Wakawakapowers mogelijk te maken, met een scherpe rijsstelling met een 
bescheiden winst voor de ondernemers. 
 
Basisidee 
er is een coöperatie van ondernemers opgericht  die de Wakawaka’s (powers en lights) gaan 
erkopen, met startkapitaal voor voorraadfinanciering in de vorm van een ondernemerskrediet. Het 
afzetgebied is Pays Dogon; Mopti-Sevare, Sangha, Koundou, Yendouma-Sogou Yaguem en 
daarnaast ook Bamako. Pays Dogon is geheel offgrid en daar bieden de zonnelampen en 
zonneladers de perfecte oplossing voor mannen, vrouwen en kinderen voor licht bij hun werk en 
voor het opladen van mobiele telefoons en zo niet alleen bijdragen aan het verhogen van kwaliteit 
van leven aldaar, maar ook meer ondernemerschap mogelijk maakt en bespaart op vervuilende en 
ongezonde kerosine en (slechte) batterijen.  InMopti-Sevare en Bamako zullen er zeker ook 
afzetmogelijkheden zijn, ondanks dat e rdaar wel elektriciteit is, omdat deze duur en niet stabiel is. 
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Fasering 
we zijn gestart met een pilot van 1000 lights en 1000 powers, samen met enkele ondernemers  
waar wij een goede band mee hebben die als Waka-agents in verschillende gebieden zullen operen. 
Middels de pilot kan worden afgetast of er werkelijk een reële markt is voor de beide producten bij 
deze prijs.  
 
op 14 Juli gaan er 2000 waka waka lights en powers naar Mali. 
Wij  helpen mee met het ondernemerschap daar maar zorgen ook voor de 
ondersteuning van de financiering van de waka waka voor vrouwen die we tegen 
gereduceerde prijs verkopen. 
 
Voor iedereen van LEVS deze vakantie nieuwe POWER opdoen  
en ook de WAKA WAKA power promoten. we gaan voor Of grid in Mali.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je vrienden wil plezieren koop bij ons een waka POWER voor €69,- en er gaat er een voor 
gereduceerde prijs  (€6,-) naar de vrouwen van het Dogon vrouwen initiatief 


