
 

 
 
In deze activiteit gaan deelnemers aan de slag met het maken van een eigen “Waterfles 
Lamp”.  De activiteit start met het bekijken van een filmpje op YouTube: 
http://www.youtube.com/watch?v=o-Fpsw_yYPg 
 
Dit filmpje vertelt iets over de achtergronden van de bedenker van de lamp en laat zien 
hoe de lamp kan worden gemaakt. 
Na het zien van de film kunnen de deelnemers zelf aan de slag met het maken van de 
lamp. Deelnemers voeren de opdracht uit in tweetallen. 
 

 
 
In vele delen van de wereld is er geen elektriciteit beschikbaar of alleen tegen zeer hoge 
kosten. Dit is niet alleen het geval in Derde wereld landen maar ook dichter bij huis kan 
dit het geval zijn. Denk maar eens aan een schuur die ergens in een weiland staat of 
een vakantiehuisje in het bos. Omdat er geen elektriciteit aanwezig is kunnen elektrische 
apparaten op dergelijke locaties niet worden gebuikt. Elektrische lampen dus ook niet. 
Het is vaak erg duur om stroom naar afgelegen plaatsen “te brengen”. Mensen moeten 
in die gevallen gebruik maken van lampen die werken op batterijen/accu’s of fossiele 
brandstoffen zoals petroleum.  
Voor de uren dat het buiten licht is bestaat er een simpel en goedkoop alternatief; de 
“waterfles lamp”. Deze lamp produceert overdag een vermogen vergelijkbaar met een 
lamp van 50 watt. 
 

 
 
De gehele activiteit neemt ca. 90 minuten in beslag. Dit is inclusief het tonen van de film 
en de evaluatie. Het plaatsen van de lamp in een ruimte is hierbij niet inbegrepen. 
 
 
 
 

Tijdsindeling 

Probleemstelling 

Beschrijving van de opdracht 
 

PRAKTIJKOPDRACHT:  
‘Maak je eigen lamp’ 
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Deelnemers van de module Zonne- Energie 
 

 
 
Het construeren, met zeerbeperkte middelen, van de waterfles lamp. 
 

 
 

• Deelnemers zijn in staat de lamp te construeren 
• Deelnemers worden zich bewust van het feit dat er eenvoudige oplossingen zijn 

te bedenken zonder dat daarvoor dure technologie noodzakelijk is. 
• Deelnemers krijgen inzicht in het feit dat in grote delen van de wereld de energie 

infrastructuur niet dezelfde als die we thuis gewend zijn.  
 

 
 
Nadat de lamp klaar is zal de docent het eindproduct beoordelen. 
In een groepsgesprek worden de deelnemers gevraag wat zij vonden van het maken 
van deze lamp. De docent kan de deelnemers vragen naar hun eigen ideeën 
betreffende het gebruik van zonne-energie op een vergelijkbare wijze als met de 
waterfles lamp; goedkoop en eenvoudig. 
 

 
 

• Introductie door docent,tonen van de video  
http://www.youtube.com/watch?v=o-Fpsw_yYPg 

• Werken aan de waterfles lamp 
• Evaluatie met docent  
• Groep evaluatie en discussie 

 

 
 
Maximaal 10-12 deelnemers. Uitvoer in tweetallen 
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Methoden 

Evaluatie 

Leeresultaten 

Doel 

Doelgroep 
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• Computer en Internet 
• Materialen zoals beschreven in de PDF (zie bijlage) 
• PDF bestand: Liter_Of_Light-How_to_build_a_Solar_Bottle_Bulb-English.pdf 

 
 
 
 
 
 

Hulpmiddelen 
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