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Fietslampjes: je vergeet ze van je fiets te halen, ze worden gestolen, zijn
niet altijd waterdicht en niet ontworpen voor hergebruik. De meeste
fietslampjes hebben een korte levensduur en zijn om verschillende
redenen alles behalve duurzaam. Daarop ontwikkelde Mathijs (25) een
alternatief voor deze wegwerp fietsverlichting: de Litta. Met behulp van
een Crowdfunding campagne wil hij het duurzame fietslampje nu op de
markt te zetten.
Duurzaam fietslampje
Nederlanders zijn grootgebruikers van wegwerp-fietsverlichting. Vaak zijn deze
lampjes niet duur, maar ze gaan ook niet lang mee. Steeds vaker zie je fietsen met
een bos van drie of meer gesneuvelde lampjes er aan hangen. ‘En dat is zonde’, zo
vindt Mathijs ter Kuile, oprichter van Litta. ‘Zou het mogelijk zijn alle energie van het
lampje uit een klein zonnepaneeltje te halen?‘
Litta ontwikkeling
Verlichting die eindeloos mee gaat, zonder dat je er ooit nog naar om hoeft te kijken,
dat was het uitgangspunt van Litta. Het begon als een experiment, maar de resultaten
waren veel belovend. Twee studievrienden schaarden zich achter het project, en de
vader van Mathijs - die ook ontwerper is – hielp waar het kon ook een handje mee.
Zo groeide Litta tot een serieuze onderneming met een sterk concept: Een mooi
ogend fietslampje op zonne-energie, die automatisch aan/uit gaat en die je diefstalproof op je fiets bevestigt.
Crowdfunding
Bij het produceren van zo een product komen alleen wel flinke investeringen kijken.
Alleen al de spuitgietmatrijzen kunnen zo vijftienduizend euro kosten. Daarom is er
nu een crowdfundings-actie op Kickstarter opgezet. Je koopt het lampje nu, en het
wordt in augustus geleverd, precies op tijd voor de volgende winter.
De Litta staat van 23 januari tot 8 maart op Kickstarter en is te bestellen vanaf 25
euro per setje.
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