Leafy Ke winnaar ClimateLaunchpad 2019
ClimateLaunchpad 2019 is gewonnen door een startup uit Kenia. Leafy Ke werd door de vierkoppige jury aangewezen als beste cleantech startup.
Het bedrijf verwerkt gebruikte wegwerpluiers tot een gel-achtige brandstof.
Het product wordt met name in sloppenwijken gekocht om te koken. Peter Gachanja, marketingdirecteur van Leafy Ke, presenteerde het bedrijf
vanmiddag tijdens de wereldwijde finale van ClimateLaunchpad. ‘Dagelijks worden er twee miljoen luiers weggegooid in Kenia. We dachten: als
niemand dat gaat oplossen, moeten wij het maar doen.’ Gachanja verwacht dat Leafy Ke binnen vijf jaar zeker 500 medewerkers in dienst heeft in
de toelevering, verwerking en afzet van kookbrandstof.
‘Dit betekent zoveel voor ons,’ reageert Gachanja. ‘Dit betekent dat ouders beter voor hun gezin kunnen zorgen. Kinderen hoeven niet meer te
slapen in de gevaarlijk rook in hun huis van vuile kookbrandstof. En CO2-uitstoot kan significant omlaag.’
Leafy Ke won de wedstrijd in een veld van 16 finalisten. De jury beoordeelde de deelnemers op zakelijk potentieel, sociale impact, innovatief
gehalte, klimaateffect, leiderschap en kwaliteit van de pitch. De 800 aanwezigen mochten daarnaast stemmen voor de publieksprijs - die eveneens
naar Leafy Ke ging.
De waterkrachtcentrale van het Indiase Maclec en het Zwitserse Enerdrape, dat warmte uit parkeergarages bent om gebouwen te koelen of te

verwarmen, eindigde als tweede respectievelijk derde.
ClimateLaunchpad 2019
ClimateLaunchpad is de grootste wedstrijd voor cleantech startups ter wereld. Dit jaar werd de competitie voor de zesde keer georganiseerd.
De hoofdprijs bedraagt € 10.000. Maar ClimateLaunchpad is veel meer dan een wedstrijd. Deelnemers krijgen trainingen, mentoring,
netwerkmogelijkheden met financiers en toegang tot populaire accelerator-programma’s. Sinds de start in 2013 heeft ClimateLaunchpad duizenden
startups op alle continenten bereikt en getraind. ClimateLaunchpad wil iets doen aan klimaatverandering en gelooft dat dit het best kan door gebruik
te maken van de inventiviteit, de innovatiekracht en de ideeën van ondernemers.
ClimateLaunchpad is een initiatief van EIT-Climate KIC. EIT (European Institute for Innovation and Technology) is een onafhankelijk EUinnovatiefonds gericht op het vergroten van het Europees concurrentievermogen door innovatief talent te ondersteunen. Climate KIC (Knowledge
and Innovation Community) is een netwerk van EIT dat als doel heeft de transitie naar een economie zonder CO2-uitstoot te versnellen.
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