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D
atmoet anders, vindt
Marcel vanHeist.Het is
oktober 2012 enhij ver-
blijft in verbandmet zijn
afstudeeropdracht voor

zijn studie industrieel ontwerp in een In-
diaasdorp. ‘Als daar de zonondergaat,’
zegt hij, ‘is dedagdefinitief ten einde.De
mensenhebbengeen licht, geen internet
engeen televisie enblijvendus afgeslo-
ten vandewereld.’

Endat terwijl dewind regelmatig
waait enoverdagde zon inovervloed
schijnt.De energie ligt dus voorhet op-
rapen. ‘Het is goedmogelijk,’ zegt Van
Heist, ‘met de juiste apparatenmeer
mensen toegang tot energie te geven
zonderdeCO2-uitstoot te vergroten.’

Inde avondkeert VanHeist terugnaar
zijnhotel inde stadwaarhijwel stroom
tot zijnbeschikkingheeft.Opdeplaat-
selijkemarkt koopthij onderdelen en
trekt dan zijn soldeerbout. Zowordt een
zonnepaneel verbondenaaneenbatterij
en aaneen router diemetdeopgewekte
energie eenachttal lampen laadt.

‘Dit apparaat verhuurde ik aan
iemand inhet dorp’, zegt VanHeist. ‘Op
zijnbeurt verhuurdehij de lampenaan
zijndorpsgenoten.Deduisterniswerd
verdreven, dekinderenkonden inde
avondurenhunhuiswerkmakenende
verhuurdermaakte eenmooiemarge.
Toen iknadrie dagen terugkwam, zag ik
dat hij al eenprofessionele administratie
wasbegonnen.’

In De Vonk vertelt
wekelijks iemand over
een beslissend moment
in zijn of haar loopbaan.
Deze week: Marcel van
Heist (32) van Rural
Spark, een bedrijf dat
energieproblemen in
rurale gebieden in India
en vooral Afrika probeert
op te lossen.

Frits Conijn

Marcel van Heist zit boven op de productie: ‘Ongelooflijk wat er allemaal mis kan gaan.’ FOTO: FRISOKEURISVOORHETFD

l Rural Spark maakt kits
om kleinschalig zon-
ne-energie op te wekken
en te distribueren.

l De routers van Rural
Spark leveren tot 80
watt.

lEind 2020 verwacht
Rural Spark 45.000 kits
te hebben verkocht.

lVoor dat jaar rekent het
bedrijf op een winst van
$500.000.

Als dit serieuswordt aangepakt, denkt
VanHeist, kan eengroot deel vande
wereldbevolkingwordengeholpen.Om
die gedachte vorm te geven,werkt hij
nauwsamenmet jeugdvriendEvanMer-
tens enmet zijnbroerHarmen.De eerste
heeft een scherpe visie op energietransi-
tie, de tweededenkt in verdienmodellen.
In 2013wordtRural Spark ingeschreven
bij deKamer vanKoophandel.

Vanaf datmoment gaat het hard.
Naast de router ontwikkelendemannen
ook zogenoemde ‘smart cubes, appa-
ratendiede reststroomopslaanendie
makkelijk uitgewisseldkunnenworden.
Watde een te veel heeft, kandeander
tegenbetaling gebruiken. ‘Zoontstaan
demogelijkheden voor economische
zelfstandigheid’, zegt VanHeist.

Daarmee isRural Sparkhet kruimel-
werkontgroeid. In India is het een sa-
menwerking aangegaanmet een lokale
fabriekdie 10.000 apparatenpermaand
kan leveren. ‘Wemoetenwel nauwbe-
trokkenblijvenbij het productiepro-
ces’, zegt VanHeist. ‘Anderswordende
onderdelenniet op tijdbesteld ofwor-
dener te veel fouteproductenafgeleverd.
Het is ongelooflijkwat er allemaalmis
kangaan.’

Rural Spark zoektniet langer de indi-
viduele eindgebruiker,maarplaatselijke
distributeurs, vooral inAfrika.Die kopen
deproducten enbetalendie vervolgens
op termijn af. Bij de afbetalingsschema’s
houdtRural Spark in sommige gevallen
rekeningmethet oogstseizoenomdatde
mensendanmeer tebestedenhebben.

‘Onze recentehit,’ zegt VanHeist, ‘is
de combinatiewaarin een televisie is op-
genomen.Die kost $40permaandendat
twaalfmaanden lang.Nadezeperiode
zijnde eindgebruikers de eigenaar.’

De vooruitzichten zijn goed.Waar voor
2019wordt gerekendopeenomzet van
$1,9mln,moet dat in 2020 stijgen tot
eenbedrag tussende$5mlnen$7mln.
Dan schrijft het bedrijf zwarte cijfers.
‘Onze investeerderswillennatuurlijk
ookgeld zien’, zegt VanHeist. ‘Wijwillen
niet alleen eenbijdrage leverenaanhet
energievraagstuk,maar ook eengezond
enwinstgevendbedrijfworden.’

Frits Conijn is redacteur van het FD.‘‘ONZE RECENTE HITIS EEN COMBINATIE
WAARIN EEN TV IS
OPGENOMEN. DIE
KOST $40 PERMAAND’

Stroom-
opwekking

‘Meer mensen
stroom geven,
en dat zonder
extra CO2’
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