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WAKA WAKA - Power + 

"zonne-energie met een missie"

Energie is een basisbehoefte. Licht en stroom geven ons toegang tot educatie, 

communicatie en de mogelijkheid geld te verdienen. De zon is de grootste energiebron 

ter wereld. Ze is schoon, onuitputtelijk en overal beschikbaar.  Zij is dé oplossing voor 

iedereen die stroom nodig heeft als er geen stopcontact in de buurt is. WakaWaka zorgt 

ervoor dat iedereen de energie van de zon kan gebruiken: niet alleen backpackers en 

festivalgangers, maar ook vluchtelingen of ondernemers in rurale gebieden. De Solar 

producten zijn allemaal van dezelfde goede kwaliteit en zijn bovendien mooi qua design. 

De Power + bijvoorbeeld is een zeer efficiënt zonnepaneel én een powerbank waarmee je 

je apparaten via micro USB kunt opladen. Wil je hem enkel als lamp gebruiken, dan geeft 

een volledig opgeladen batterij van 3.000 mAh je zo'n 200 uur lang helder licht  Een 

smartphone opladen duurt ongeveer 3 uur. Thuis opladen via netstroom duurt ongeveer 

6 uur. Doe je het met zonlicht, moet je wel minstens op het dubbele rekenen. Waka 

Waka levert nog een hele reeks andere powerbanks en zonnepanelen, maar het mooiste 

is dat je per aangekocht product een wezenlijk verschil maakt in landen als Nepal, de 

Filippijnen, Haïti, Liberia, Irak en Syrië. Meer info hierover vind je op https://nl.waka-

waka.com/impact/

Afmetingen: 121 x 17 x 78 mm

Gewicht: 200 gram

Adviesverkoopprijs: 69,95 €

CARE PLUS - 2 in 1 Anti Insect Spray & Sun Protection Spray SPF 50

"één keer smeren en je kan er weer tegen"

Care Plus ken je waarschijnlijk al langer van de EHBO-kits, de insectwerende producten 

en de  bescherming tegen de zon. Deze laatste twee werden nu gecombineerd in één 

spray. Die geeft je een effectieve bescherming van 4 uur tegen muggen en teken en van 

2 uur tegen wespen. Het product wordt snel opgenomen door de huid, is niet kleverig 

en is waterresistent. Het bevat geen parabenen, is dermatologisch getest, beschermt 

zowel tegen UVA- als UVB stralen en is geschikt voor kinderen vanaf twee jaar. Maar het 

grootste voordeel is natuurlijk dat je nu nog maar één keer hoeft te spuiten of smeren om 

je te beschermen tegen zon én insecten.

Volume: 150 ml (bestaat ook in lotion en in SPF 30 vorm)

Adviesverkoopprijs: 24,95 €

KATADYN - BeFree Water Filtration System

"vers water wanneer jij het wilt"

De BeFree is één van de handigste waterfilters op de markt. Je kunt hem kopen met een 

drinkzak van 0.6,  1 of 3 liter. Nadat je die gevuld hebt met water, schroef je er de filter 

met drinkdop op en kun je onmiddellijk drinken. De filter van 0.1 micron houdt immers 

99.99% van alle Protozoa en Bacteriën tegen. Met een debiet van 2 liter per minuut 

kun je dus snel je dorst lessen. Uiteraard kun je de zak ook leegduwen in een drinkfles 

of een kookpot. Enige voorwaarde is dat je water helder is. Er mogen dus wel bacteriën 

of protozoa inzitten (die je niet zult zien), maar geen partikels als zand, modder of algen 

(die je wel ziet). Die zullen je filter immers snel doen verstoppen, en de vieze smaak zal 

in je water blijven zitten. Afhankelijk van hoe helder je water oorspronkelijk was, zul je 

tot 1.000 liter kunnen filteren. Filterelement zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Ideaal dus voor 

je trektochten in de bergen, in Schotland of in Scandinavië waar je gemakkelijk water 

kunt nemen uit heldere riviertjes en meertjes, maar je toch niet 100% zeker bent van de 

drinkwaterkwaliteit.

Adviesverkoopprijs: 0.6 L = 47.50 € / 1.0 L = 49.99 € / 59.99 € / vervangfilter = 37.50 €

Tekst Arne Monstrey
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OSPREY - Levity 45

"Light as a bird"

Het Amerikaanse Osprey blijft zichzelf jaar na jaar vernieuwen. Hun AG reeks is sinds 

vorige zomer een vaste waarde op menige rug. Ook met de ongelooflijk lichte Levity 

rugzakken schieten ze een nieuwe hoofdvogel af. De Levity 45 weegt slechts 100 gram 

meer dan de eveneens nieuwe Hikelite 26, maar beschikt over bijna het dubbele in 

volume! 810 gram voor een rugzak met 45 liter inhoud is ongelooflijk sterk. Er bestaat 

ook een versie van 60 liter die slechts 850 gram weegt. Het ontdekken waard! Ideaal 

voor iedereen die superlicht op pad wil gaan.

Volume: 45 liter [afmetingen: 68(H) 40 (B) 30 (D)]

TREK n EAT - Coffee Brewer

"de oploskoffieoplossing"

Eindelijk een koffie-oplossing voor de meerwaardedrinker én de outdoorliefhebber. Deze 

handige zakjes, die trouwens een 'Danish Design Award' hebben gewonnen, combineren 

het klassieke koffiedoorloopsysteem met de rijke smaak die je verwacht in de betere 

baristabar. Alle koffie werd in kleine batches op een artisanale manier handgeroosterd. 

Zelf spreekt Trek n Eat over een kwalitatieve koffie-oplossing voor iedereen met een 

drukke levensstijl, of dat nu thuis, op het werk of op reis is. Je giet er gewoon kokend 

water in, je wacht 5 à 7 minuten (afhankelijk van hoe sterk je je koffie wenst) en je 

kunt twee koppen van 150 ml serveren. Bovendien is het zakje herbruikbaar. Gewoon 

even uitspoelen, laten drogen en opnieuw met koffie vullen. Er zijn koffievariëteiten 

beschikbaar uit Guatemala, Honduras, Ethiopië, Brazilië en Columbia. Ideaal voor op 

reis, nog beter als origineel cadeau.

Gewicht: +/- 22 gram per zakje

Adviesverkoopprijs: 9,95 € (in iedere verpakking zitten vijf zakjes van telkens twee kopjes 

koffie - van elk land is er één zakje)

NUUN - hydration electrolytes

"clean up your drink"

Nuun zorgt voor een snelle en optimale rehydratatie. Het verschil met de meer bekende 

sportdrankjes is dat hier veel minder suiker aan toegevoegd is. Bij het sporten ga je zweten 

en via je zweet verlies je elektrolyten. Dat kan je zelf proeven: je huid smaakt dan zout. De 

belangrijkste elektrolyten die een rol spelen in je hele hydratatieproces zijn natrium (zorgt 

voor een optimale vochtbalans), kalium (ter voorkoming van spierkrampen), magnesium 

(help je spieren terug te doen ontspannen) en calcium (nodig voor alle spierfuncties). 

Nuun zet dan ook volop in op deze vier bestanddelen. Er wordt wel nog steeds suiker aan 

toegevoegd (onder de vorm van dextrose), omdat het lichaam zowel de elektrolyten als het 

water op die manier sneller terug opneemt. Nuun is geen energiedrank, maar is verkrijgbaar 

onder de vorm van bruistabletten die je toelaten sneller met vochtverlies om te gaan. 

Buiten de 'elektrolyten' heb je ook nog 'vitaminetabletten', 'extra immuniteitstabletten' en 

'performantietabletten. Meer info op https://nuunlife.com/

Adviesverkoopprijs: vanaf 7,95 € per verpakking (10 tabletten)  


