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Kabaka
Ecologische en
aanpasbare hutten

D

e Kabaka hutten zijn volledig
van karton en worden in België
ontworpen en geproduceerd.
We hebben Audrey Charles ontmoet,
de onderneemster aan de basis van
dit unieke project, om haar speelse en
originele universum te ontdekken.

«Het idee kwam bij me op toen ik mijn kinderen zag
spelen,» zegt Audrey Charles. Ik realiseerde me dat
ze hutten maakten van alles wat ze te pakken konden
krijgen: kussens, lakens, kartonnen dozen, etc. Ik
had veel plezier met ze bezig te zien», zegt ze. Als
ondernemer in hart en nieren ben ik gaan nadenken
over een innovatief concept in deze stijl, waarbij plezier
en ecologische aspecten worden gecombineerd. Nadat
ik erover had nagedacht, besloot ik een hut te maken
die gedemonteerd kon worden en waar geen plastic
in zat». Vanuit dit basisidee ging de Brabantse vrouw
met een diploma economie aan de slag met de steun
van het Waalse Gewest. Hoewel ze in eerste instantie
dacht aan het gebruik van hout, koos ze uiteindelijk
voor gerecycled karton vanwege de aantrekkelijke
prijs-kwaliteitverhouding en het gemak waarmee het
kan worden bewerkt.
Ontketenen van creativiteit
De hutten lijken op het eerste gezicht eenvoudig maar
deze Kabaka-hutten hebben toch veel onderzoeksen ontwikkelingswerk gevergd. Ze bestaan uit
verschillende kartonnen panelen die bij elkaar
worden gehouden door een nieuw systeem van
bevestigingsmiddelen, ontwikkeld door de Belgische
ontwerper Nicolas Bovesse. Ze zijn extreem stevig
en kunnen met één hand worden gehanteerd. Audrey
Charles wilde als overtuigd ecologe zeer stevige hutten.
Daarom zijn ze gemaakt van dikke, extreem slijtvaste
kartonnen panelen. En als de hut aan het einde van zijn
leven komt, kan ze volledig worden gerecycled. ”De
Kabaka hutten zijn ontworpen voor kinderen tussen
2 en 7 jaar (hoewel sommige groot genoeg zijn voor
een volwassene), zodat ze hun creativiteit de vrije loop
kunnen laten. Daarom is het altijd mogelijk om van de
10 verschillende modellen die wij aanbieden, te kiezen
voor 2 soorten panelen: ofwel worden deze bedrukt
en het kind kan ze naar wens inkleuren, ofwel zijn ze
volledig wit en kunnen ze volledig gepersonaliseerd
worden. Met ons bevestigingssysteem kunt u
ook meerdere hutten combineren. In feite zijn de
mogelijkheden eindeloos! »
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De Kabaka speelhutten zijn voor kinderen van 2
tot 7 jaar die hun creativiteit de vrije loop laten.
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De kartonnen panelen kan je bevestigen via een systeem dat ontworpen
werd door Belgisch ontwerper Nicolas Bovesse.
Gemaakt in België
Audrey’s hutten kan je ontdekken op haar website
(https://www.mykabaka.com/) die ook haar verkoopplatform is. Het succes van haar producten betekent
echter dat ze nu in een paar E-winkels te vinden
zijn, en zelfs in sommige speelgoedwinkels. «Ik heb
ervoor gekozen om de productie van Kabaka toe
te vertrouwen aan een beschermde werkplaats in
Henegouwen,» vervolgt Audrey. «Een logistieke
partner beheert onze voorraad en verscheept de
hutten naar een voornamelijk Belgisch en Frans
cliënteel; zijn expertise op het terrein laat ons toe om
interessante leveringstarieven te hanteren. De hutten
zijn beschikbaar vanaf 55 euro.

uit de buurt van schermen te houden. Mijn doel is om
ze terug te laten gaan naar eenvoudige spelletjes met
behulp van hun verbeelding om verhalen te vertellen.
De hut is een spel, maar het is ook een plek waar ze
bijvoorbeeld kunnen slapen of eten. Het is ook een
vorm van verbinding tussen ouders en hun kinderen, die
te vaak verbroken wordt door een actieve levensstijl. Ik
heb steeds meer verzoeken om structuren te creëren
die ontworpen zijn om buiten te blijven. Ik denk ook
aan nieuwe ontwerpen, de mogelijkheid om volledig
op maat gemaakte hutten te bouwen of een tunnel
te ontwikkelen waarmee kinderen van de ene Kabaka
naar de andere kunnen verhuizen. Er zijn nog veel
ontwikkelingen mogelijk! » ◊

Ruimte voor verbeelding
Kabaka is in de loop der jaren steeds succesvoller
geworden, maar blijft toch een aanvullende activiteit
voor Audrey Charles. «Ik heb nog veel andere ideeën
in de pijplijn, maar de tijd dringt en het is nog steeds
niet gemakkelijk om de nodige fondsen te werven. De
fundamentele roeping van dit project is om kinderen
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www.facebook.com/mykabaka
www.instagram.com/mykabaka/
www.pinterest.com/audreycharles20/boards/

