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W
at is eigenlijkhet verschil
tussendenieuwemode
van ‘frugal innovation’
ende ‘appropriate tech-

nology’ vanweleer,wilde eenmede-
werker vandeNederlandse ambas-
sade inNairobiwetenvanhoogleraar
PeterKnorringavandeErasmusUni-
versiteit. Diehadnetuitgelegddat
‘frugal’ zoietsbetekent alsproducten
zovereenvoudigenenaanpassendat
zebereikbaarwordenvoorklanten
metweinigkoopkracht.

DeuniversiteitenvanRotterdam,
Delft enLeidenwerken samen ineen
jongproject omzulke slimmeoplos-
singenvoorontwikkelingslanden te
verzinnen. Zebordurenvoort opde
‘toegepaste technologie’ die veertig
jaargeledenbegon, erkendeKnor-
ringa, ophet congresAfricaWorks!,
eerderdezemaand inLeiden.Maar
diebewegingwas te veel eenactivi-
teit vanontwikkelingswerkers geble-
ven. ‘Frugal’ past indehuidige trend
omhetbedrijfslevencentraal te stel-
len.

Hetbekendste voorbeeld van ‘fru-
gal’: Omoverpakte zijnwaspoeder in
éénbeurtszakjes, zodatookgezinnen
inontwikkelingslandenOmokun-
nenkopen.Datpoeder is aangepast
voorkoudwater,waardoor erook in
sloppenwijkenmeekanwordenge-
wassen. Knorringaweesopdeont-
wikkelingvangoedkope, totdekern
teruggebrachteweerstations, die een
paar tientjes kostenenzijn verspreid
inafgelegengebiedenvanKenia.

Het vergt eenanderemanier van
zakendoenenopentnieuwemoge-
lijkhedenvolgensKnorringa. Frugal
innovationwerd in2010door The Eco-
nomistopdekaart gezet en sindsdien
merkthij veel belangstellingbij de
bedrijvendie zakendoen inopko-
mende landen inAzië, Latijns-Ame-
rika enAfrika.Hetpast ookgoedbij
hetbeleid vanminister Ploumen.
Wat is bij deze trendde rol voorhet

Afrikaansebedrijfsleven, vroegen
Afrikaanseondernemers inhet
zaaltje. Is hetniet erg een initiatief in
hetWesten, vulde eenonderzoekster
vanhet Tropeninstituut aan. Erwor-
den inAfrikazelf tochookveel
nieuweproductenbedacht?
Inderdaad, zeiKnorringa, endeNe-

derlandseonderzoekers zoekensa-
menwerking;hetgaat eromaldie
plaatselijkeuitvindingentoe tepas-
senopeengrotere schaal. InKenia
wisthij van250gepatenteerdeuitvin-
dingen,maardemeestekomenniet

totuitvoering.Daarwilhetuniversi-
taireproject ‘Frugal innovations in
Africa’ op inspelen.

Uitvinders

Datwil Philipsook.MaartenvanHer-
penvanPhilips is eenhalf jaargele-
denbegonnenmeteen innovation
hub inNairobi.Hijheeft al tegende
200patentenopzijnnaamstaan,
maarPhilips verwachtmeerverras-
singenbijKeniaanseuitvindersen
ondernemers. Eenaantal vanhen
heeftonderdakeneensalaris van
Philips’ innovationhub,maarzewer-
kenzelfstandigaanhunprojecten,
zeiVanHerpen.ZokweektPhilips za-
kenpartners.
Kenia is al eenhubvoor ict;hetban-

kierenviademobiele telefoon is er
zo’nbeetjeuitgevondendoorhetbe-
drijf M-pesa.MaarPhilips’hub is
waarschijnlijkdeeerste inAfrikage-
richtopnieuwe, slimmeennuttige
spullen,denktVanHerpen.Hijwas
aarzelendoverde term ‘frugal’, het
moestniet zo lijkendatergoedko-
pereenslechtereproductenvoorde
Afrikaansemarktwordenverzonnen,
hijhadeenprettigerpromotieterm:
‘doingmorewith less’.

Eenvandesuccesvolste ideeën in
dezecategorie is een initiatief vaneen
groepenthousiastelingen:deWaka-
Waka, eenminizonnepaneelmeteen
lampof uitgebreidmeteenoplaad-
mogelijkheidvoordemobiel.Hetbe-
drijf begonruimtwee jaargeleden
meteenbeginkapitaaldoorcrowd-
fundingen400.000WakaWaka’s
hebbensindsdienhunwegoverde
wereldgevonden,waarvan 130dui-
zendnaarontwikkelingslanden.

Eenvandeoprichters,Maurits
Groen,prees zeaanopAfricaWorks.
DeWakaWaka (‘helder licht’ inhet
Swahili) isopgenomen indeoverle-
vingspakkettenvoorSyrischevluch-
telingen indebuurlanden, vertelde
hij. ‘Jemobiel kunnenopladen,omte
horenhoehetgaatmet familie elders

wordtbijnanogbelangrijkergevon-
dendanwaterenvoedsel.’

Handel enhulpgaanbijdeWaka-
Wakasamen:wiezo’nopladerkoopt
(het is ‘een idealekampeerlamp’, zo-
alsdeVolkskrant twee jaargeleden
schreef), krijgt er eenbij omwegte
gevenaanvluchtelingenof armen. Je
kuntzelf aangevenwaardeextraWa-
kaWakanaartoegaatof hetoverlaten
aanhetbedrijf, diehet viahulporga-
nisaties alsdeStichtingVluchteling
regelt. Vele tienduizendenWakaWa-
ka’sgingenzonaar ramp-enoorlogs-
gebieden.

Nieuw model

Dezonnepaneeltjesworden indeVS
endeFilipijnengemaakt,degeleplas-
tichoesjes inChina, vangerecycled
materiaal. Een lampkost 29euro, een
lampénoplader69euroenerkomt
eennieuwmodel, sterkgenoegom
een laptopopte laden. Inontwikke-
lingslandenzijndeWakaWaka’s een
stukgoedkoper, zegtGroen. ‘Wenoe-
menhetRobinHoodprijzen,dankzij
dewinstmargediewe indeVSenEu-
ropahebben,houdenwedeprijs voor
dearmen laag: als je 2europerdag
verdient, is6eurovooreenWaka-

Wakaal eenheelbedrag.’
Hulporganisaties enallerlei grote

enkleine stichtingenmet socialepro-
jectenbetalendekostprijs.

VindtGroenzijnWakaWakaeen
voorbeeldvan frugal innovation? ‘Ik
kendehetbegripniet.Onsdoel is een
goedproduct leveren tegeneenbe-
taalbareprijs.Maar ‘frugal’ pastwel
bijwatwijdoen.’DeWakaWakabe-
denkers zochten technicidie zonne-
paneeltjesmeteenhoger rendement
moestenmaken,geschikt voorzware
omstandigheden, ‘compactenro-
buust,Africa-proof’.

Het verschilmetde toegepaste
technologievanvroeger, vindtGroen,
isdatde technologievannuminder
kwetsbaar is enminderonderhoud
vergt. Als vroegereenapparaat stuk
ging,washetmeestalhet eindevan
hetproject. AlsdeWakaWakahetbe-
geeft, kandeeigenaarheminleveren
voor recyclingenvooreengeredu-
ceerdeprijs eennieuwekopen.

Groengreepdeconferentieaan
vooreenafspraakmeteenminister
uit SierraLeone: ergaan 10.000Waka-
Waka’snaarebola-verpleegkundigen,
zodatdie inwijkenzonderelektrici-
teit ’s avondskunnendoorwerken.

Een Haïtiaans meisje leest bij een lamp die werkt op een zonnecel, een WakaWaka. Foto WakaWaka

Vele tienduizenden
WakaWaka’s gingen
naar ramp- en
oorlogsgebieden

DrieNederlandseuniversiteitenwerkensamen ineenprojectomvoorontwikkelingslanden
productenzo tevereenvoudigenenaantepassendatzebereikbaarwordenvoorarmeklanten.
Door Wim Bossema

Wat? Spoorwegen
Waarnaartoe? Ethiopië

Spoorwegen exporteer je toch
niet?

Nou en of. Zeker naar Afrika. Ken-
nis, materieel enmateriaal moeten
worden ingevoerd, dat is nooit an-
ders geweest.

Voor de draad ermee: welke
spoorweg gaat het om?

Het gaat om het traject van Awash
naarWoldia, of Weldiya. Als je niet
bekend bent in Ethiopië: dat is van
precies in hetmidden tot behoor-
lijk in het noorden. Een stuk van
389 kilometer.

Daarvan is gisteren de financie-
ring rondgekomen.
Het is een belangrijk onderdeel

van een enorm plan voor nieuw-
bouw van spoorlijnen in Ethiopië.
Tot nu toe ligt er in het hele land
maar één en die is praktisch buiten
bedrijf. Die loopt van de haven van
Djibouti, een buurland van Ethio-
pië, naar Addis Abeba in Ethiopië.
Geen fantastische voorziening: het
is smalspoor.
Her en der worden zelfs rails ge-

stolen en verkocht aan ijzersmelte-
rijen. Maar vorig jaar werd er een
contract verleend aan de Chinese
Railway Group omde oude lijn te
vervangen door een compleet

nieuwe, geëlektrificeerde lijn, op
standaardmaat, lengte 660 kilome-
ter.

Dat stuk naar het noorden is dus
helemaal nieuw. En dan is er nog
een derde stuk in aanbouw, ook
door Chinezen aan te leggen. Dat

stuk gaat nog verder naar het noor-
den van het land.

Al bij al 1.700 kilometer rails, een
investering van ettelijkemiljarden.

Die lijnen worden toch allemaal
door China gebouwd en gefi-
nancierd?

Bijna alle spoorwegen in Afrika
worden aangelegd door China. Ook
in Ethiopië. China doet het noorde-
lijkste stuk, en de lijn van Addis
naar Djibouti.

Maar het stuk ertussen, dus van
Awash naarWoldia, wordt een wes-
terse aangelegenheid. Als we Tur-
kije voor het gemak even tot het
Westenmogen rekenen. De finan-

ciering van 865miljoen dollar is
geregeld door Credit Suisse. De
bouw zal worden uitgevoerd door
een Turkse aannemer, Yapi Merkezi,
het bedrijf dat ook de tunnel onder
de Bosporus bouwt. De signalering
komt in handen van Bombardier,
een Canadees concern in treinsys-
temen. Dus een echt westers suc-
ces.

En Nederland? Niks zeker?

Jazeker, je denkt toch niet dat die
VOC-mentaliteit weg is? Voor de fi-
nanciering heeft Credit Suisse en-
kele andere banken ingeschakeld,
waaronder ING Bank.

Gerard Reijn

Import Export

Niet alle spoorlijnen in Afrika worden aangelegd door China
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