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NIEUWSBRIEF

Jwotto en de Privacydokter
vallen in de prijzen bij
Eindhoven Maker Faire
Deze twee makers dragen, volgens de Eindhoven
Maker Faire, met hun concept iets bij aan de wereld
tijdens en na de coronacrisis.
26 september 2020

EMMA VAN NULAND

©Innovation Origins

Jwotto en de Privacydokter zijn de winnaars van
de Hybrid Future Challenge van Eindhoven Maker
Faire 2020. Beide makers gaan naar huis met een
geldbedrag van 500 euro en een trofee.

De Hybrid Future Challenge is een eenmalige
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competitie voor makers die een concept hebben
bedacht tijdens de coronacrisis. Innovation Origins
berichtte al eerder over de Challenge.

Jwotto

In de categorie Best Innovation 2020 gaat Jwotto
er met de prijs vandoor. Jwotto is de
artiestennaam van dj Jan-Willem Otto. Hij bouwt
instrumenten met behulp van 3D-printers en
microcontrollers.
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Jan-Willem Otto: “Ik wil het geld dat ik gewonnen
heb gebruiken voor het uitvoeren van nieuwe
ideeën. Zo wil ik de komende tijd nog meer nieuwe
instrumenten bouwen. Ik moet zeggen dat ik wel
heel veel ideeën heb. Ik kan me namelijk nooit te
lang focussen op een idee. Als ik eenmaal ergens
mee bezig ben, ga ik daar honderd procent voor.”

De Privacydokter

De Privacydokter heeft gewonnen in de categorie
Best Maker 2020. Wouter Moraal helpt met alle
vragen over online privacy en veiligheid. Hij geeft
advies over hoe je je wachtwoorden en gegevens
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veilig kan houden.
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Wouter Moraal: “Ik vind privacy zelf heel erg
belangrijk. In bedrijven is dit vaak goed geregeld,
maar bij particulieren wat minder. Ik heb dit
project de Privacydokter genoemd omdat ik
slechte online privacy een beetje vergelijk met een
aandoening. Als je een aandoening of ziekte hebt,
of je twijfelt ergens over, ga je naar je huisarts. Je
huisarts praat dan met je en kijkt samen met je
naar een oplossing. Ik doe dit eigenlijk voor je
digitale veiligheid en privacy.”

“Ik ga het geld investeren in mijn projecten. Ik doe
namelijk nog veel buiten de Privacydokter. Zo ben
ik momenteel bezig met het ontwikkelen van een
social media app, Manyverse. Bij deze app staan
alle data op je telefoon, of op de telefoons van je
vrienden. Dit zorgt er dus voor dat de data, je
informatie, niet op een externe server staan.”

De Privacydokter en Jwotto zijn zondag, 27
september, nog te vinden op de Eindhoven Maker
Faire. Alle informatie is te vinden op de website
van het evenement.

Gap!
HELEN KARDAN
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Word lid!

Op Innovation Origins lees je elke dag het
laatste nieuws over de wereld van innovatie.
Dat willen we ook zo houden, maar dat kunnen
wij niet alleen! Geniet je van onze artikelen en
wil je onafhankelijke journalistiek steunen?
Word dan lid en lees onze verhalen
gegarandeerd reclamevrij.
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