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De Stichting WakaWaka Foundation (hierna: WakaWaka) is een internationale NGO
die vanuit Nederland werkt. Wij maken veilige, duurzame en zelfvoorzienende
oplossingen voor licht en elektriciteit toegankelijk voor mensen onderaan de piramide.
Ons doel is om producten op zonne-energie beschikbaar te stellen aan mensen die in
extreme armoede of in afgelegen gebieden leven of die hun huis hebben moeten
achterlaten als gevolg van oorlog, een natuurramp of andere redenen

WakaWaka werft fondsen voor donatie van WakaWaka solar producten in
noodgebieden. WakaWaka Foundation werkt nauw samen met NGO partners voor de
distributie. Naast het doneren van producten voor mensen in crisis, ontwikkelt
WakaWaka solar onderwijsprogramma’s.
Dit jaar wil de WakaWaka Foundation meer dan 25.000 solar lampen en opladers
distribueren naar mensen in nood. We werken o.a. samen met Save the Children,
Movement on the Ground, en Habitat for Humanity. Op het gebied van onderwijs in
zonne-energie streven we ernaar meer dan 60 zonne-ondernemers op te leiden. We
kunnen hen opleiden dankzij de First Solar subsidie. De WakaWaka Foundation streeft
ernaar genoeg fondsen te werven om haar onderwijsprogramma’s en noodhulp te
bekostigen.

WakaWaka werft fondsen voor donatie van WakaWaka solar producten in
noodgebieden.

Inkomsten worden besteen om producten op zonne-energie beschikbaar te stellen aan
mensen die in extreme armoede of in afgelegen gebieden leven of die hun huis hebben
moeten achterlaten als gevolg van oorlog, een natuurramp of andere redenen.
Vermogen binnen WakaWaka staat op een bankrekening bij een Nederlandse bank
met een goede rating. Er is geen sprake van beleggingen.

https://waka-waka.com/nl/foundation/

De dagelijkse activiteiten van de Stichting WakaWaka Foundation worden
ondersteund door de medewerkers van WakaWaka Europe BV en
aanverwante partijen.
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging van de Stichting.

Zie jaarverslag op de website.

https://waka-waka.com/nl/foundation/
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Voorraden: Betreft voorraad aangekocht om projecten uit te kunnen voeren.
Bestemmingsfondsen: Betreft ontvangen baten met geoormerkte bestemming.
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Baten van bedrijven: Hieronder zijn donaties van bedrijven verantwoord.
Baten als tegenprestatie voor levering producten: De ralatief hoge bate in 2019 uit
hoofde van verkoop producten is igerelateerd aan een order van de Nationale
Postcode Loterij.
Directe dienst- en hulpverlening: Hieronder zijn de inkoopkosten verantwoord die staan
tegenover de baten uit hoofde van levering producten en de kosten voor de
uitgevoerde projecten.

