
 

 

Persbericht  
 
 

Wereld Waterdag 2022: Water drinken voor 
een goed doel  
Air up slaat handen ineen met Viva con Agua 
voor schoon drinkwater wereldwijd 
 
Amsterdam, 21 maart 2022 – air up, ’s werelds eerste drinksysteem waarmee je smaak proeft door 
middel van geur, lanceert een speciale campagne ter gelegenheid van Wereld Waterdag 2022. Voor 
elke nieuwe fles, pod of accessoire die air up-fans aan hun winkelmandje toevoegen en afrekenen, 
zal de in München gevestigde scale-up automatisch één euro doneren aan de non-profit organisatie 
Viva con Agua, en zo de bouw van diepe boorputten in Ethiopië faciliteren. Air up, opgericht in 2019, 
heeft als doel om in vijf dagen tijd 100.000 euro te doneren. 

Het bijzondere is dat deze campagne, net als de Wereld Waterdag van dit jaar, geheel in het teken 
zal staan van grondwater. Het bedrijf uit München heeft de Duitse non-profit organisatie gekozen 
als donatiepartner, aangezien Viva con Agua al meerdere jaren campagne voert voor meer 
drinkwatervoorzieningen en sanitaire basisvoorzieningen wereldwijd. Dit jaar richt de organisatie 
zich op een heel bijzonder project en ondersteunt met de actiedag op 22 maart de bouw van diepe 
boorputten en sanitaire voorzieningen in de regio Amhara in Ethiopië.  

"Voor ons was het meteen duidelijk dat we eventuele donaties voor Wereld Waterdag wilden 
schenken aan Viva con Agua. Al bij de oprichting van air up hebben wij in de vorm van ons 
drinksysteem het grote belang van water voor een gezonde levensstijl gemanifesteerd. Wij wilden 
toen, en nu nog steeds, een positieve verandering teweegbrengen – goede drinkwatervoorzieningen 
zijn dus erg belangrijk voor ons. Viva con Agua deelt deze gedachte en daarom zijn we erg blij om 
samen aan de slag te gaan en met hen de bouw van diepe boorputten in Ethiopië te realiseren om 
zo de toegang tot schoon drinkwater voor tenminste 500 mensen per put mogelijk te maken", aldus 
Lena Jüngst, medeoprichter van air up over de campagne.  

De campagne, die gepland staat van 18 tot 23 maart, werkt als volgt: Hoe meer air up-producten 
klanten aan hun winkelkarretje toevoegen, hoe meer er door air up aan Viva con Agua wordt 
gedoneerd. Daarnaast zal air up, afgezien van het aantal verkochte air up-producten, sowieso een 
donatie doen aan Viva con Agua. Met deze donatie verwacht air up permanente 
grondwatervoorzieningen voor ongeveer 5.000 mensen te kunnen realiseren. 

"We zijn erg blij met deze samenwerking op Wereld Waterdag. Viva con Agua waardeert positief 
activisme en betrokkenheid, en dat is precies wat we terugzien in de actie van air up. Met hun inzet 
kunnen we veel mensen toegang geven tot schoon drinkwater," voegt Carolin Stüde-mann, 
Managing Director van Viva con Agua, toe.  

U kunt de afbeeldingen hier downloaden: LINK 

 

https://nl.air-up.com/
https://www.vivaconagua.org/en/
https://wetransfer.com/downloads/5795cafbcd37e1e176d75f7b9575cd4e20220315161253/d83eb5


BERICHT VOOR DE REDACTIE 

Over air up 

air up is ‘s werelds eerste navulbare drinksysteem dat water alleen op smaak brengt door de 
toevoeging van geur. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het fysiologische fenomeen van 
retronasale geur, zonder toevoeging van suiker of andere kunstmatige ingrediënten. Sinds de 
lancering van de eerste fles in juli 2019 is air up uitgegroeid tot een bedrijf dat actief is in 9 landen 
en binnenkort de grens van 300 werknemers overschrijdt. Na het ophalen van meer dan 60 miljoen 
euro verdeeld over twee inversteringsrondes, verwacht air up tegen september 2022 een omzet te 
draaien van ruim 100 miljoen euro. Met meer dan 1 miljoen klanten heeft air up 130 miljoen plastic 
flessen en 2.465 ton suiker bespaard. In 2022 brengt air up het grootste deel van hun productie naar 
Europa en lanceren ze de VS. 

Ga voor meer informatie naar nl.air-up.com. De perskit en eerdere persberichten zijn te vinden op 
de perswebsite. 
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