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‘Ik raakte meteen
geïnspireerd door
het Afrika-virus’

AFRIKA

SLEUTELMOMENT
Annet landt voor het eerst in Afrika.
Sindsdien gaat ze op een prettige manier
gebukt onder wat ze zelf

‘het Afrika-virus’
noemt. ‘Het is moeilijk uit te leggen, maar
toen ik voor het eerst op Afrikaanse bodem
stond, op die rode aardkorst, ben ik een
ander persoon geworden.’

TOPONTWERPER ANNET VAN EGMOND MAAKTE EIND JAREN ’80 NAAM MET HET LABEL BRAND
VAN EGMOND. DE VAAK DOOR DE NATUUR GEÏNSPIREERDE LAMPEN (LICHTSCULPTUREN) VAN DIT

licht

LABEL, ZIJN WERELDWIJD TE VINDEN IN ONDER MEER HOTELS, KONINGSHUIZEN, CONGRESZALEN
EN PARTICULIERE INTERIEURS. HET SLEUTELMOMENT VAN ANNET IS DE DAG, IN 1997, DAT ZE
VOOR HET EERSTE LANDDE IN AFRIKA. ‘DOOR DE RODE AARDKORST EN DE ONGELOFELIJKE
LEVENSKRACHT EN WARMTE VAN DE MENSEN IN DE TOWNSHIPS, BEN IK EEN ANDER PERSOON
GEWORDEN. VEEL MEER DAN IN ESTHETIEK, RAAKTE IK GEÏNTERESSEERD IN HOE JE CREATIEVE

ELEMENT

INNOVATIE KUNT OMZETTEN IN “SOCIAL IMPACT”, IN HET VERBETEREN VAN LEVENS. MET EEN
HELDERE FOCUS OP AFRIKA.’

‘Ik heb sindsdien een andere verhouding
gekregen met het element waarmee ik al

foto’s: Janus van den Eijnden

mijn hele leven werk: licht.’
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Waarom vind jij dat landen in Afrika voor
jou hét sleutelmoment van jouw leven is?
Simpel gezegd, omdat het alles voor mij
veranderd heeft.

Wat heeft het allemaal veranderd?
Heb je een voorbeeld?
Het belangrijkste is dat ik sinds die landing,
die eerste lijfelijke kennismaking met Afrika,
anders ben gaan kijken. Anders naar de
planeet aarde, anders naar het leven en
anders naar mezelf en mijn bedrijf. Dat
klinkt spiritueel, en dat ís het ook. Het is een
combinatie van sfeer, geur en kleur waar ik
onmiddellijk door overweldigd werd. En door
de zon zélf niet te vergeten, die nog nooit
zo loodrecht op me had afgestraald – alsof
die letterlijk op mijn hoofd stond. En de
ongekende warmte van de mensen in Afrika,
die ik onder meer in de ‘townships’ heb
mogen ontmoeten.

Kun je, behalve dát je bent veranderd, een
idee geven over hoe je bent veranderd?
Die verandering is veelomvattend. Maar
‘puurheid’ is wel een sleutelbegrip in de
verandering die ik in Afrika heb doorgemaakt.

10

FINANCIAL FOCUS

je leven waarvan je denkt dat ze belangrijk
zijn. Momenten waarop je goed nadenkt of je
het ene of het andere moet doen. Linksaf of
rechtsaf moet slaan. Dit of dat moet besluiten.
Maar op het moment dat ik in Afrika
landde, werden al die zogenaamd belangrijke
momenten weggevaagd. Dat kan ik nu niet
beter kan omschrijven dan als ‘puurheid’. Het
overschaduwde al het voorgaande.

En kun je uitleggen waarom het alles
overschaduwde?
Voor het eerst drong het volledige besef bij
me door dat de aarde, of nóg groter, het
universum, de allesoverheersende oerkracht
is. De mens kan alleen bestaan als die kracht
aanwezig is. We moeten hem zo ruimhartig
mogelijk toelaten in ons leven.

Door zo ‘puur’ mogelijk te zijn.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen.

Wat heeft die ‘puurheid’, het streven daar
naar, voor consequentie gehad in je werk
als lichtdesigner?
Dat ik heel anders naar mijn materiaal, licht,
ben gaan kijken.

Puurheid?

Hóe anders?

Puurheid, ja. Er zijn tientallen momenten in

Vroeger ontwierp ik bijna uitsluitend

elektrisch aangedreven lampen. Voortaan wil
ik werken met wat er al is. Zoals het pure
zonlicht. Ik wil de kracht daarvan, van de
natuur zélf dus eigenlijk, via mijn producten
zo helder en ongefilterd mogelijk doorgeven
aan de mensen. Maar dat is niet het enige…

achtereenvolgens op gericht om het leven
van Afrikaanse vrouwen te verbeteren en de
Afrikaanse natuur te beschermen.

Wat is er nog meer?

Meer dan ooit moet ik bereid zijn uit mijn
‘comfortzone’ te treden. Dankzij mijn nieuwe
missie krijg ik nu bijvoorbeeld ook puur
economische zaken op mijn bordje. Als ik wil
dat de SolarPuck© maximale impact heeft en
dus betaalbaar is voor de doelgroep, moet ik
bijvoorbeeld zwaar in onderhandeling met
autoriteiten die importheffingen hanteren.

Sinds ik het ‘Afrika-virus’ onder de leden heb,
bevredigt het ontwerpen van producten alléén
me niet meer. Ik ben op zoek naar een nieuwe
dimensie in mijn kunstenaarschap.

waar zoek je naar?
Ik wil dat mijn werk een maatschappelijke
impact heeft. Dat wil zeggen: bijdraagt aan
het welzijn van de wereld, en dan vooral in
Afrika. Dat is niet alleen een altruïstische
doelstelling, maar ook een zakelijke. De
entrepeneur in mij ziet zoveel mogelijkheden
in Afrika om te groeien, en om echt het
verschil te maken.

Hoe zorg je in jouw vak dat je de
situatie in Afrika kunt verbeteren?

Wat is het grootste verschil
tussen deze nieuwe fase en wat
je voorheen deed?

Een avontuur?
Absoluut. Ik ben op het ogenblik met niks
anders bezig dan met deze twee ontwerpen.
Dit móet slagen. Voordat deze projecten goed
geland zijn, heb ik geen rust.

Meer informatie over beide producten vindt u op
www.annetvanegmond.com

Ik heb twee lampen in voorbereiding, die
‘puur’ zijn en maatschappelijk enorme
potentie hebben: de SolarPuck© en
Miss Nightingale©. Deze producten
maken gebruik van zonnecellen en zijn er
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