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Nieuwe Seepje fles gemaakt van oude melkflessen 
Op de voorgaande kartonnen fles konden we helaas niet bouwen: fragiel en 
beperkt leverbaar. Onze nieuwe fles, in de herkenbare vorm van een 
zeepblok, is gemaakt van oude melkflessen uit Engeland. In 2017 hebben 
we zo’n 4.051 kg plastic een tweede leven gegeven.

Donatie 4.260 liter wasmiddel aan Voedselbank en 
Dierenbescherming 
Vanwege de komst van de nieuwe verpakking was er nog een voorraadje 
oude flessen over… Deze was niet geschikt voor verkoop, maar de vloeistof 
zelf was nog in goede conditie. Daar hebben we heel veel mensen (en 
diertjes) blij mee gemaakt! 

Seepje verkrijgbaar bij Albert Heijn
Sinds januari staan onze Seepjes in de schappen van 400 filialen van 
supermarktketen Albert Heijn. Zo kunnen nog veel meer waskampioenen 
kiezen voor een Seepje! 

CO2-uitstoot met 90% verminderd 
In 2016 moesten we noodgedwongen twee keer gebruik maken van 
luchtvervoer om onze superschillen naar Nederland te vervoeren. Door het 
beter afstemmen van inkoop en voorraad was er in 2017 enkel scheepvracht 
nodig: dit resulteerde in een tiende minder transport. 

Jaaroverzicht

‘t Bonte jaarverslag 2017
Seepje maakt was- en poetsmiddelen op basis van de 
beste natuurlijke ingrediënten, zoals onze superschillen uit 
de Himalaya. Open en eerlijk vertellen we over de 
beslissingen die we maken en de impact die we creëren. 

Wastastisch, zo zou je het jaar 2017 zeker kunnen 
omschrijven. We maakten een enorme groei door: we 
verkochten veel meer Seepjes dan het jaar ervoor, en 
voerden verschillende verbeteringen door die onze impact 
vergrootte. 
  
Samen met- en voor ons team, onze schillenboeren, de 
kanjers van onze sociale werkplaatsen, onze 
verkooppunten, leveranciers, partners en fans: op weg naar 
die schonere én mooiere wereld.



Poetsplezier! Seepje lanceert allesreiniger 
Sinds 2017 kun je de natuurlijke kracht van onze superschillen ook loslaten 
op jouw vloer, ramen en keukenkastjes: de nieuwe allesreiniger maakt alle 
oppervlakken natuurlijk vrij van vet en vuil. Na een poetsbeurt met onze ‘Zon 
op je bol geur’ ben jij zonder twijfel het zonnetje in huis. 

Binnen drie dagen crowdfunding afwasmiddel vol 
Middels een crowdfunding zamelden we razendsnel 300.000 euro in voor de 
ontwikkeling en productie van twee Seepje afwasmiddelen. Maar liefst 407 
funders schaarden zich achter onze missie voor een schonere en mooiere 
wereld.

Meer grip op kwalitatieve impact 
Seepje heeft vanaf het begin duidelijke afspraken gemaakt omtrent eerlijk 
loon, arbeidsomstandigheden en duurzame relaties, dit wordt erkend door 
WFTO. Om meer inzicht te krijgen in de kwalitatieve impact op de mensen 
die aan het productieproces meewerken, reizen Jasper en Melvin in 2018 af 
naar Nepal. 

De best mogelijke ingrediënten
Nu we steeds meer vloeibare producten verkopen, zien we het aantal 
ingekochte schillen afnemen. We realiseren ons dat onze impact verder reikt 
dan alleen superschillen: in alle gebruikte grondstoffen willen we de beste 
keuze maken voor de gebruiker en het milieu. 

Blijf je ons volgen in 2018?

echt super gaaf!

De cijfers zijn tot stand gekomen met behulp van verschillende bronnen, van verkoopdata tot 
openbare data en interviews met onze belanghebbenden, van hier tot in Nepal. 
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En dat alles dankzij jullie schone wasjes,
poetsbuien en afwaspret!


