
Minister Ploumen ziet belangrijke rol voor
startups in bereiken Sustainable Development
Goals

Kenia - 30 November - Tijdens de Tweede High-Level Meeting van de Verenigde

Naties in Nairobi heeft Minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking het

belang van startups benadrukt voor het bereiken van de Sustainable Development

Goals. De minister riep overheden, grote bedrijven en NGO’s op om

samenwerkingen met jonge bedrijven aan te gaan en ze te ondersteunen om uit te

groeien tot impactvolle initiatieven.

De minister deed de uitspraken tijdens een pitch battle tussen 8 startups vanuit diverse

Afrikaanse landen en Europa. De pitch battle werd georganiseerd door het Nederlandse

ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Get in the Ring Foundation en

Junior Achievement Kenya. De battle is onderdeel van de wereldwijde Get in the Ring

competitie, waar startups waardevolle verbindingen maken om te groeien.

De deelnemende startups zijn geselecteerd via het Road to Nairobi project, StartmeUp Africa en

Get in the Ring Nairobi. Tijdens deze selectierondes kregen startups de kans om te presenteren

voor stakeholders vanuit overheden, corporates en NGO’s. Bij de editie van StartmeUp Africa

was onder andere Prins Constantijn aanwezig en via Road to Nairobi werden 8 landen in Afrika

bezocht middels een bustour. De winnaars van de competitie mogen deelnemen aan de

wereldwijde finale van Get in the Ring. Deze zal plaatsvinden van 17 tot 19 Mei in Singapore.

De focus van deze speciale Get in the Ring editie was op bedrijven die kunnen bijdragen aan het

bereiken van de Sustainable Development Goals. De bedrijven zijn geselecteerd op de impact

die zij kunnen maken en in hoeverre zij people, planet en profit op een duurzame manier weten

te combineren. De winnende startup Sanivation wist dit volgens de jury het beste te doen.

Sanivation is een impact startup die niet alleen menselijke uitwerpselen in houtskool verandert,

maar ook bijdraagt aan de algehele hygiëne van verstedelijkte gebieden in Oost Afrika.

http://www.sanivation.com/


OVER GET IN THE RING FOUNDATION

De andere finalisten waren Kukua, Kazzi Corp Tech, Insight Mobile Imaging, Starlight, Fuuzo,

Manyatta Rent, en SuperMom Kenya. Volgens de jury waren zij allen waardige finalisten en zou

het belangrijkste doel van de competitie niet het winnen moeten zijn, maar het vinden van de

juiste partners, wat door hun podiumtijd vergemakkelijkt wordt.

Minister Ploumen opende deze speciale editie van Get in the Ring en benadrukte het belang van

startups voor de wereldwijde uitdagingen die besproken zijn tijdens de 2nd High-Level

Meeting:

“Vandaag zullen 8 ondernemers de arena betreden om elkaar uit te dagen in
de ring. Hun ideeën maken ons duidelijk dat een betere toekomst voor onze
jongeren niet alleen gerealiseerd wordt door de ‘olietankers’ - overheden en
corporates. Het begint vaak bottom-up, met innovatieve ideeën van de
jongeren zelf - de ‘speedboten’. Het is onze taak om deze speedboten en
olietankers samen te laten werken, zodat de connectie tussen wereldwijde
strategieën en concrete initiatieven sterker wordt.”.

Jochem Cuppen, directeur van Get in the Ring, is erg blij met de samenwerking. “Vanuit Get in

the Ring bieden wij startups wereldwijd een podium om zich te presenteren voor investeerders,

mogelijke klanten en experts. Door middel van deze samenwerking zijn we in staat geweest om

dit in meerdere landen in Afrika te doen en is het gelukt om het belang van impactvolle startups

te benadrukken”.

Als afsluiting van de pitchbattle vroeg Cuppen ook nog aandacht voor een nieuw initiatief vanuit

Get in the Ring: de Global1000. Door middel van dit initiatief wil de Get in the Ring Foundation

het belang van samenwerking tussen startups, corporates, overheden en NGOs benadrukken en

innovaties versnellen door deze samenwerkingen te realiseren. Het doel is om voor 2030, 1000

samenwerkingen te realiseren gericht op innovatie binnen de thema’s van de Sustainable

Development Goals. Hiermee wil Get in the Ring niet alleen innovatie bevorderen, maar juist

die impactvolle innovaties die we zo nodig hebben. Zo wil Get in the Ring haar steentje

bijdragen aan het behalen van de doelen.

http://www.gitr.co/global1000
http://manyattarent.com/
http://fuuzo.com/
http://www.insightmobile.co.za/
http://www.kazzicorptechnologies.com/
https://www.kukua.cc/


The Get in the Ring Foundation is an organization that gives startups a fun and global podium to make valuable
connections to innovators to grow and scale up their business. We are active in 100 countries and work together
with leaders of entrepreneurship ecosystems around the world. Get in the Ring is known for its innovative format
where startups face off in a boxing ring.

Get in the Ring Foundationnewsroom

http://getintheringfoundation.pr.co/
http://getintheringfoundation.pr.co/

