
ENJOY COOKING anywhere 

IMPROVE LIFE everywhere 



We INTRODUCEREN de  

ACE 1 smokeless stove.  
De ACE 1 draagt bij aan het oplossen van 3 grote wereldwijde 
problemen: 
 
GEZONDHEID 
Wereldwijd sterven er jaarlijks 4.000.000 mensen aan 
rookvergiftiging doordat zij binnenshuis op open vuur koken. Dit 
is meer dan AIDS en Malaria samen. Naast de 4 mln doden zijn 
er nog veel meer mensen die lijden aan andere kwalen door 
deze rook, denk aan oog- en longziektes. De slachtoffers zijn 
voornamelijk vrouwen en kinderen. 
 
MILIEU 
Rook is een ontzettend verontreinigende factor voor het milieu. 
De rook van het binnenshuis op open vuur koken is zelfs 
verantwoordelijk voor 15% van alle door mensen veroorzaakte 
co2 uitstoot. Daarnaast lijdt het kappen van bomen voor 
brandhout tot 4 mln hectare ontboste gebieden. Even groot als 
de oppervlakte van Zwitserland.  

 
ARMOEDE 
Het verzamelen van brandhout kost tijd, die beter besteed kan 
worden aan studeren of het verdienen van geld. Vaak worden 
kinderen van school gehaald om brandhout te zoeken. Mensen 
in de steden kopen brandstof. Dit is duur. Huishoudens geven 
hier gemiddeld 25% van hun inkomen aan uit. 



De ACE 1 werkt uitstekend op biomassa en andere duurzame energiebronnen zoals houtpellets, en bevat een hoge kwaliteit batterij !
die wordt opgeladen door zonne-energie, waarop je dagen of zelfs weken kunt koken. Ook is het mogelijk om via de USB poort je !
telefoon op te laden of er een LED-lamp op aan te sluiten, zodat je met plezier kunt koken tot na zonsondergang. Met de ACE 1 is !
koken schoon, veilig en leuk, waar je ook bent: op een camping of een festival, op het strand of een leuke dag in het park.!

Enjoy SHARING food  

while COOKING OUTDOORS 



“Koop 1, geef 1?”  “Koop 1, realiseer 25!” 
African Clean Energy introduceert de ACE 1, een compact maar krachtig rookvrij kooktoestel dat bijdraagt aan het verminderen 
van catastrofale impact die traditionele kookmethodes toebrengen aan gezondheid, milieu en armoede. Dit kooktoestel kan een 
gigantische positieve wereldwijde impact hebben. Om de ACE 1 toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen die hem nodig 
hebben lanceren we binnenkort een grote internationale crowdfundingcampagne. Met jouw hulp wordt de campagne nog 
succesvoller en daardoor de impact nog groter.!
 
Binnen de campagne zijn er twee belangrijke momenten: 
 
Tot lancering          Lancering pre-campagne: emailadressen verzamelen van mensen die dit kooktoestel als eerste aan kunnen 

    gaan schaffen wanneer de crowdfundingcampagne live gaat!     
24 augustus   Lancering internationale crowdfundingcampagne via Kickstarter en Oneplanetcrowd! 
 
Wie zijn wij?  
Wij zijn African Clean Energy, een familiebedrijf gevestigd in Lesotho, Afrika. In onze fabriek creëren we banen voor lokale 
mensen. Onze visie is een wereld zonder gevaarlijke rook. Onze missie is om dit mogelijk te maken met de ACE 1 en innovatieve 
distributie methoden.  

We zijn op zoek naar PARTNERS die het 
VERSCHIL willen maken en hun ACHTERBAN 
willen WARM MAKEN met het verhaal van de 
ACE 1. 



We vinden het geweldig als je samen met ons het verhaal van de ‚powerful’ ACE 1 
wilt vertellen. Hiervoor hebben we 3 manieren: 
 
1. DEEL HET VERHAAL VAN DE ACE 1 
Deel het verhaal met je eigen netwerk en community via je sociale media en 
nieuwsbrief.  
Tot de lancering - We plaatsen jouw logo en een bedankje op onze pre-campagne 
landing pagina. 
Lancering van de crowdfundingcampagne - We plaatsen jouw logo en een 
bedankje op onze crowdfundingpagina. 
 

2. EEN REWARD + DEEL HET VERHAAL VAN DE ACE 1 
We creëren samen een speciale reward voor de backers. Bijvoorbeeld een limited 
edition ACE 1, een tas, een dagje uit. Hierdoor word jij zichtbaar binnen onze 
crowdfundingcampagne. Je wordt onderdeel van het verhaal van de ACE 1 en hebt 
hierdoor een mooie boodschap met je fans en community te delen. 
 
3. CUSTOMIZED & CO-CREATED + DEEL HET VERHAAL VAN DE ACE 1 
Laten we een afspraak maken en een goede manier vinden om onze verhalen 
samen te vertellen.  

en Springtij Festival  

Hoe ben jij BETROKKEN? 



Let’s have COFFEE ! 
MANON MICHELLE MONHEMIUS 
manon@teach2fish.nl 
06 51 61 37 91  


