
Alle Seepjes Ecocert gecertificeerd 
We gebruiken waar mogelijk ingrediënten van plantaardige of minerale 
herkomst, zonder aardolie of chemische gribussen dus. Sinds januari 2018 
bevestigt het internationale keurmerk Ecocert dat meer dan 99% van onze 
ingrediënten van natuurlijke oorsprong is.

Gerecycled plastic uit Nederland 
De Engelse melkflessen zijn ingewisseld voor gerecycled HPDE-plastic uit 
Rotterdam als basis voor de Seepje fles. Minder transport dus! Om precies 
te zijn hebben we in 2018 30.603 kg plastic hergebruikt. 

Laat de natuur je afwas doen 
Met hulp van meer dan 400 funders, lanceerden we in maart 2018 twee 
Seepje afwasmiddelen: ‘Tintelfrisse limoen geur’ en ‘Swingende citrus geur’. 
Voor de productie van de afwasmiddelen hebben we meer dan 550 kg extra 
schillen afgenomen van onze schillenboeren. Hoppa!

Ook België en Duitsland doen mee 
Hoe meer mensen Seepje gebruiken, hoe meer we kunnen betekenen voor 
mensen en ’t milieu. Biosupermarkten Bio-Planet in België en Alnatura in 
Duitsland hebben sinds 2018 Seepje in de schappen staan. 

Jaaroverzicht

‘t Bonte jaarverslag 2018
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. 

Wauw, wat ’n jaar! Met vier nieuwe teamleden hebben we 
niet alleen interne processen kunnen verbeteren, maar ook 
veel meer mensen kunnen bereiken met ons verhaal. Bij 
het creëren van nieuwe producten kozen we keer op keer 
voor de beste natuurlijke ingrediënten, zoals 
sinaasappelschillen-afval!

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.

best wel veel...
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Sinaasappelbrigade 
Voor ons nieuwe afwasmiddel ‘Vers geperste sinaasappel geur’ redden we 
sinaasappelschillen van Albert Heijn! Seepje wint een etherische olie uit de 
schillen die achterblijven in de winkels, dat ons afwasmiddel een heerlijke 
geur en extra poetskracht geeft. Zo hebben we al 30.000 kg schillen gered!

Leverproblemen Hari 
Al sinds de aardbeving in Nepal, in 2015, ondervindt onze schillenboer Hari 
leverproblemen. Wij blijven ons inzetten voor een gezonde samenwerking. Ook 
kozen we voor zekerheid, door een extra schillenboer aan te sluiten in India en 
ook daar een WFTO audit te laten plaatsvinden.

De reis van onze schillen is CO2-neutraal
In 2018 kwam bij het transport van de schillen van India en Nepal naar 
Nederland 30.888 kg CO2 vrij. Al langer waren we op zoek naar een 
duurzamere methode voor dit transport. En dat is gelukt! Vanaf december 
2018 wordt al het vervoer per boot CO2-neutraal verscheept, door gebruik 
van tweede generatie biobrandstof via The GoodShipping Program. 

Blijf je ons volgen in 2019?

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. 

En dat alles dankzij jullie schone wasjes,
poetsbuien en afwaspret!
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