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Oneplanetcrowd Duitsland gelanceerd
Grootste duurzame crowdfundingplatform van Nederland zet voet in buurland
Oneplanetcrowd, het grootste duurzame crowdfundingplatform van Nederland, is vandaag gelanceerd in
Duitsland als oneplanetcrowd.de. Met meer dan 10.000 actieve investeerders en ruim 3 miljoen euro
gerealiseerde groeifinanciering voor ondernemers in Nederland, is het platform klaar voor de uitbreiding.
Tijdens de duurzame consumentenbeurs KarmaKonsum in Frankfurt op 28 oktober, kon het Duitse
publiek al een sneak preview krijgen van Egbert Hünewaldt, manager van Oneplanetcrowd Duitsland. 5
Duitse ondernemers en 3 Nederlandse ondernemers starten vanaf vandaag een crowdfundingcampagne
op de nieuwe Duitse website.
Duitsland crowdfunding groeimarkt
Maarten de Jong, managing director van Oneplanetcrowd vertelt over de uitbreiding: Duitsland is niet
alleen groter maar is ook een koploper in duurzaamheid. 1 Voor ons dus een logische stap. We zijn het eerste
crowdfundingplatform van Europa dat niet alleen gericht is op impactprojecten, maar ook de mogelijkheid
biedt zowel in het Nederlands als in het Duits, dus meertalig tegelijk te crowdfunden. Wij geloven in de
kracht van crowdfunding in de eigen moedertaal.”
1 http://environment.nationalgeographic.com/environment/greendex/

5 Duitse projecten Het platform start in Duitsland eerst via het zogenaamde crowdfunding voorverkoop
model, waarmee investeerders gezamenlijk het doel van de ondernemer kunnen financieren en
tegelijkertijd een mooi duurzaam product als tegenprestatie ontvangen, met korting of in gelimiteerde
oplage. Oneplanetcrowd.de begint met 5 lancerende projecten van diverse Duitse ondernemers die op
maatschappelijk of duurzaam front het verschil willen maken. (Zie hieronder uitgebreide profielen).
Sprekende voorbeelden zijn onder andere Headmates, een merk van mutsen die gebreid worden door
vlijtige oma’s, het kruidenmerk Gewürzkampagne dat producten direct van het land naar consumenten
verstuurt en een do-it-yourself-kit van Chocqlate waarmee men zelf de ultieme chocolade creatie kan
maken. Zowel Duitse als Nederlandse consumenten kunnen meedoen als investeerder. Tevens krijgen
Nederlandse ondernemers de kans te crowdfunden in Duitsland. Zo breidt WakaWaka haar campagne voor
de WakaWaka Base uit van Nederland naar Duitsland en zijn ook andere projecten te zien op de Duitse site.
Nieuwe projecten kunnen direct aangemeld worden op de website.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot aan de redactie
Voor meer informatie over Oneplanetcrowd kunt u contact opnemen met:
Linda Inpijn, marketing coördinator Oneplanetcrowd, tel 020 56 82 070
linda[at]oneplanetcrowd.nl.
Beeldmateriaal
Voor downloads van het Oneplanetcrowd logo of high res afbeeldingen van ons team/de lancerende Duitse
projecten, zie: http://www.oneplanetcrowd.de/de/s/press
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Profielen ondernemers Duitsland
Headmates
Headmates is een merk dat prachtige handgemaakte gebreide mutsen maakt van duurzaam wol, met een uniek verhaal. Iedere
muts is namelijk gemaakt met liefde door een enthousiaste oma (in Duits genoemd Omi) uit Beieren, Duitsland en heeft een
gepersonalificeerd label. Headmates brengt maatschappelijke projecten samen met een mooi product: ouderen kunnen sociaal
contact leggen met andere gelijkgestemden, terwijl ze hun ambacht inzetten om een mooi product te creëren waar ze trots op
kunnen zijn. De samenwerking met deze ‘omi’s’ resulteert in een prachtige collectie met mutsen die u gegarandeerd warm zullen
houden in de winter. Het doel van de campagne is om meer werkgelegenheid te creëren voor sociale projecten waaraan
Headmates verbonden is, zoals het Peruaanse project Mirasol, waar de wol vandaan komt en lokale economie gestimuleerd wordt,
en de ‘Donauwerker GmbH’, een coachingtraject voor geestelijk gehandicapten. Via dit project worden de buttons, verpakking en
verzending van de mutsen verzorgd. Voor meer informatie zie www.oneplanetcrowd.de.
Gewürzkampagne: pittige campagne
Wist u dat de meeste verkochte kruiden uit de supermarkt, vaak al meer dan een jaar in de schappen liggen? Hierdoor verliezen ze
snel hun heerlijke smaak en geur. Gewürzkampagne is een premium kruidenmerk uit Duitsland dat daar verandering in wil brengen.
Ze verzenden kruiden direct vanaf de bron naar de consument thuis. Zo garanderen ze de niet alleen de meest verse, lekkere en
geurige kruiden van biologische oorsprong, de kruiden worden ook nog eens 60% goedkoper omdat ze een kortere handelsroute
afleggen en in grotere, geselecteerde verpakkingen worden verstuurd. Er zijn al veel kruiden in het assortiment beschikbaar, maar
het volgende doel is om de beste kaneel uit Sri Lanka toe te voegen aan de productenlijn, de zogenaamde ‘Ceylon cinnamon’.
Crowdfunders krijgen de mogelijkheid om de eerste oogst kaneel te bestellen via de crowdfundingcampagne, naast de andere
producten (met korting). Het crowdfundingproject steunt bovendien een lokaal agrarisch trainingsprogramma in Sri Lanka. Voor
meer informatie zie www.oneplanetcrowd.de. Umiwi Umiwi maakt uniek, kleurrijke en stijlvolle mode-accessoires van bijzondere
materialen, zoals mangohout, zilver en wol. Prachtige handicrafts door ontwerpers uit onder andere Thailand en Mexico. Iedere
accessoire wordt aangeboden in een groot kleurenpalet, en wordt gemaakt van natuurlijke, eerlijke en lokaal verkregen materialen.
De producten zijn niet alleen van duurzame bronnen, ze ondersteunen ook de lokale economie. Het doel van de champagne is om
onafhankelijk te worden van donaties en nieuwe werkgelegenheidstrajecten te kunnen beginnen voor de lokale projecten in India
en Thailand. U kunt de eerste zijn die een Umiwi armband of ketting ontvangt, in uw favoriete kleur. Voor meer informatie zie
www.oneplanetcrowd.de.
Beliya: be good be beautiful Beliya maakt prachtige handtassen met goede smaak, zij noemen het ook wel ‘good couture’. Deze
couture mag niet in uw garderobe ontbreken, als bewuste consument. De stijlvolle tassen zijn namelijk gemaakt van gerecyclede
hoogwaardige materialen, zoals leer van oude bankstellen, of overschotten van confectiemerken, die niet onderdoen voor de
kwaliteit van bekende grote designermerken. Kortom: haute couture met een goed gevoel! Voor iedere tas die u koopt, helpt u een
kind in een Burundi, Tanzania of Namibië een jaar lang naar school te gaan. Nadat u een tas heeft gecrowdfund, kunt u ook op de
site van Beliya zien welk kind dankzij u naar school gaat. De unieke tassen van deze crowdfundingcampagne kunt u alleen bij
Oneplanetcrowd voorkopen. De opbrengst van de crowdfundingcampagne worden deels besteed aan de renovatie en inrichting
van een klaslokaal in Namibië. Voor meer informatie zie www.oneplanetcrowd.de.
Chocqlate Iedereen houd van chocolade! Althans, de makers van Chocqlate wel. Vanuit hun eigen passie zijn zij in München hun
bedrijf begonnen. Ze hebben een starterskit ontwikkeld, waarmee u heel gemakkelijk uw eigen chocolade kunt maken met de
beste ingrediënten, zodat uw eigen persoonlijke chocoladecreatie ontstaat. De ingrediënten bevatten geen dierlijke stoffen zoals
boter, en bestaan uit maar liefst 50% rauwe cacao. Wie zegt dat snoepen een slecht gevoel geeft? Via de crowdfundingcampagne
kunt u de eerste zijn die de mooie do-it-yourself kit in prachtige doos ontvangt. Met de crowdfundingcampagne wil Chocqlate
biologische certificering van een project in Panama financieren. Voor meer informatie zie www.oneplanetcrowd.de.
Nederlandse ondernemers
WakaWaka Base
De WakaWaka Base is een krachtige alles-in-een oplossing op zonne-energie. Het is een super efficiënt zonnepaneel dat ervoor
zorgt dat u op één dag zonlicht, genoeg power hebt om meerdere keren uw smartphone op te laden of uzelf een week lang van
licht te voorzien. De WakaWaka Base komt met twee designer LED lights. Één met daarin een oplaadbare batterij, de ander krijgt
z'n (solar) power via de batterij. De complete kit komt in een stevige en handige draagtas. Voor meer informatie zie
www.oneplanetcrowd.de. Yoni Wist u dat tampons, maandverband en inlegkruisjes chemicaliën kunnen bevatten? We zijn ons
tegenwoordig steeds meer bewust van e-nummers in onze voeding, maar we staan nog niet stil bij het meest absorberende deel
van het vrouwelijk lichaam. ‘Chemicals are not for pussies’ is dan ook het statement dat Yoni wil maken, met een 100% biologisch
alternatief. Voor meer informatie zie www.oneplanetcrowd.de.
Potato lamp
Veel lampen zijn gemaakt van milieubelastende materialen. Ontwerper Jaap Elzas laat zien dat het anders kan, met echt Dutch
Design: de potato lamp gemaakt van aardappelzetmeel. Wees de eerste die deze unieke lamp in huis heeft. Voor meer informatie
zie www.oneplanetcrowd.de.
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