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LOOP – Verenigd Koninkrijk 
Terry Clarke is 31 jaar, met een diploma in 
Architecture (BSc) en Renewable Energy (MSc). 
Als hoofd van duurzaamheid bij Europa’s 
grootste industriële ontwikkelaar, was hij 
verantwoordelijk voor een project over het 
hergebruik van materiele activa. Dit project 
inspireerde hem en zijn co-founder Lydia Dutton 
in het opstarten van LOOP, een circulaire 
economie ‘enabler’ voor de bouw. Vanwege 
BREXIT en om betrokken te blijven bij de EU-
markt, besloot hij om deel te nemen in het B-
Sprouts incubator programma. Binnen het 
programma, waardeert hij vooral het B-Sprouts 
team en de mentoren die een snellere go-to-
market mogelijk maken. 
 
 
 

FIRMALIZER - Iran 
Zahra Khani is 30 jaar en komt uit Iran. 
Daar was ze een van de mede-oprichters van het 
Operating System Security Lab van Alzahra 
Universiteit, met als doel: het bevorderen van de 
participatie van vrouwen in de IT security-technologie. 
Daarnaast was ze de mede-oprichter en CISO van 
MBSCo Company, dat zorgt voor veilige producten en 
diensten voor bedrijven, waar ze werkte als senior 
software ontwikkelaar en IT security engineer. 
Geïnspireerd door de exponentiële groei van IoT-
apparaten en haar bewustzijn van hun laag 
beveiligingsniveau, besloot ze vorig jaar Firmalyzer op 
te richten om deze veiligheidskwesties van IoT-
apparaten aan te pakken. Daar haar klanten, 
producenten van IoT-apparaten, zich vooral in Europa 
en de VS bevinden, besloot ze om deel te nemen in 
een incubator programma in deze regio. Ze koos voor 
B-Sprouts omdat ze “B-Sprouts behoorlijk anders 
vindt dan de anderen."  
 



 
	
	
 
 
YSA - België 
Said El Mazghari is 21 jaar, woont al zijn hele leven in 
Brussel en is een student in computerwetenschappen 
aan Odisee Brussel. Zijn start-up heet YSA, wat staat 
voor ‘Your Shopping Assistant’. Het idee voor YSA 
werd ontwikkeld tijdens de Cisco Hackathon van 
Brussel in juni 2016, waar zijn team de wedstrijd won. 
YSA's doel is om blinden en slechtzienden te 
helpen en te begeleiden in winkels en om 
hen meer onafhankelijkheid terug te geven. Het 
incubatie programma ondersteunt YSA in het 
proces van een idee naar een ‘Minimum Viable 
Product’.  
 
 
 
 
 

 
GREEN CALORIES - Pakistan 
Shafaq Sarfraz is 25 jaar en heeft een achtergrond in 
Bank en Financiën via de ‘London School of Economics 
International Programs’. 
Ze groeide op in Pakistan, waar Europese toeristen altijd 
klaagden over de vervuiling in haar land. Echter na haar 
verhuizing naar Europa om een MBA te doen in Brussel, 
ontdekte ze dat het probleem van de vervuiling zelfs hier 
bestaat, na het zien van de veelal vervuilde openbare 
ruimte. Dit inspireerde haar om Green Calories te 
ontwikkelen: een combinatie van het opruimen van 
de openbare ruimte en het bundelen van de actieve 
energie in elk van ons. 
In het incubatie programma ontwikkelt ze voor Green 
Calories haar ideeën om onze omgeving gezonder te 
maken middels het combineren van activiteiten om 
calorieën te verbranden en het opruimen van het milieu. 

 
 
 
 
 



 
	
	
 
ADAPTIVE HOME AUTOMATION - Duitsland 
Peter Lemke kwam over van Berlijn naar Brussel om 
deel te nemen aan het B-Sprouts incubatie 
programma. Hij ontwikkelt een domotica systeem 
dat automatisch toegang verleent op basis van 
individuele toegangsrechten tot diverse 
middelen en apparaten op basis van 
gezichtsherkenning en persoons tracking. 
In 2014 las hij een artikel over een 'keyless home’ 
met een smartphone als vervanging voor een sleutel. 
Hij dacht dat er een veel slimmere oplossing voor een 
echte ‘keyless home’ zou moeten zijn. 
Met zijn idee vindt hij opnieuw een manier uit waarop 
wij de toegang tot onze huizen verkrijgen. Een echte 
‘keyless home’ met een intelligente en onzichtbare 
omheining die alles beschermt waar we van houden. 
En over B-Sprouts en Brussel vertelde hij: "Ik hou van 
de internationaliteit, het team en de mentoren. Het is mijn eerste bezoek 
aan Brussel en ik ben totaal niet teleurgesteld ... " 
 
 
 

 
WISAM - Kenia 
Brian Otinda is afkomstig uit Kenia. Na zijn onlangs 
voltooide MBA-studie in België, wilde hij zijn idee voor 
een onderneming in praktijk brengen door het 
oprichten van WISAM. Middels WISAM wil hij 
bijdragen aan de preventie voor het rijden onder 
invloed door het aanbieden van een end-to-end 
oplossing voor potentiële dronken bestuurders, door 
te helpen hun drinkgewoonten te beheersen en ze 
helpen te verplaatsen van punt A naar B in het 
vervoermiddel van hun voorkeur. 
Hij maakte de keuze om het B-Sprouts incubator 
programma te volgen om zijn go-to-market te 
versnellen te midden van een zeer goede testmarkt 
(België), gezien het feit dat de mensen hier in de 
buurt graag een alcoholhoudend drankje lusten;) 
 

 
 
 



 
	
	
 
PIP (‘Project in Progress’) - België 
Saliha El Jafoufi is 30 jaar. Zij is opgeleid tot software 
ontwikkelaar en woont momenteel in Gent in België. 
Met haar start-up PIP zou ze graag een slimme 
assistent ontwikkelen specifiek voor 
volwassenen die zijn gediagnosticeerd met 
ADHD, een aandacht en concentratie stoornis. 
Onlangs zelf gediagnosticeerd met ADHD 
inspireerde haar om volwassenen met ADHD te 
helpen bij het aanpakken van de dagelijkse 
chaos die het gevolg is van hun onoplettendheid. 
Door kennis uit de trainingen in de B-Sprouts 
incubatie programma beoogt zij PIP te 
ontwikkelen tot een succesvolle start-up. 
 
 
 


