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‘t Bonte Jaarverslag 2021
Hoppa! Ben jij klaar voor een jaarverslag propvol met impact? Ga 
er dan maar ‘ns lekker voor zitten! Want meer dan ooit was 2021 
het jaar om stil te staan bij de impact die we willen maken met 
Seepje. De cijfers over klimaatverandering liegen er niet om. We 
moeten samen flink aan de slag om die schone toekomst mogelijk 
te maken! 

Hoe wij dat doen? Door te blijven zoeken naar de állerschoonste 
ingrediënten, de meeste waarde voor iedereen in de keten en door 
héél veel te innoveren! In 2021 brachten we ‘n hoop nieuwe 
producten op de markt: wasmiddel zonder onnodige fossiele 
grondstoffen, wasverzachter zonder dierlijk vet en vaste zepen 
zonder plastic! Zo blijven we werken aan onze missie om ‘t meest 
impactvolle en inspirerende was- en poetsmerk van de wereld te 
worden. 

Maar dat kunnen we niet alleen! We willen jullie, onze Seepje-fans, bedanken! 
Zonder jullie hadden we nooit:
     ●  1.186.823 liter synthetisch detergent bespaard
     ●  114.316 kilo plastic gered
     ●  721.923 sinaasappelschillen een tweede leven gegeven

En ga zo maar door… Benieuwd naar alle impact die we samen hebben gemaakt in 2021? 
Lees dan snel verder!

Veel leesplezier!
Jasper en Melvin van Seepje



‘n blok vol 
afwasplezier!

jumbo

500.744

20 jaar
inkomens in
in Nepal
seepjes ingepakt
op de sociale werkplaats

toegevoegd aan
verkooppunten

plus en sligro

-Een dierlijke verrassing in jouw wasverzachter?!
Nergens voor nodig, bleek ook uit onderzoek van de Keuringsdienst 
van Waarde. In de aflevering kwam onze wasman Melvin terug, 
waarin hij vertelt over het gebruik van slachtafval en ingewikkelde 
ingredientenlijsten bij concurrenten. Gelukkig doen wij daar niet aan 
mee! Ook in onze nieuwe wasverzachters zitten 100% natuurlijke 
én vegan ingrediënten, die jouw wasgoed beschermen tegen 
rekken, scheuren en verkleuren. Zo gaat ‘t langer mee! 

Elk wasje is ‘n plastic tasje
Wist jij dat veel was- en poetsmiddelen onnodig veel fossiele
grondstoffen bevatten? Gemiddeld zo’n 5-10%, schatten wij in.
Genoeg om per wasje een plastic tasje van te maken! Da’s niet
duurzaam, want aardolie raakt ‘n keertje op! Onze nieuwe
wasmiddelen waren aanleiding om mensen bewust te maken van
de impact die je maakt door te kiezen voor natuurlijk wassen.
Vorig jaar hebben we samen meer dan 27 miljoen plastic tasjes aan aardolie bespaard
met onze natuurlijke wasjes. Ongelofelijk hè?!

Plasticvrij
Op de weg naar ‘n schone toekomst zijn onze vaste zepen weer een stap dichterbij 100% 
fossielvrij. In 2021 brachten we de afwaszeep op de markt, gevolgd door de waszeep voor 
handwasjes en lastige vlekken. Ze bevatten 0% plastic of andere fossiele grondstoffen. Fossielvrij 
betekent minder CO² in de lucht, dus minder belasting voor ‘t milieu. Da’s pas impact maken!

 
       

Innovaties voor 
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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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Noodhulp voor mensen in Nepal
De pandemie heeft ‘n flinke impact gehad op ons allemaal, ook in Nepal. 
Daarom hebben we in 2021 samen met ‘Group for Technical Assistance’ 
een noodhulpactie opgezet om mensen in de meest kwetsbare wijken 
van Nepalgunj te helpen. Samen met onze fans hebben we meer dan 
8.800 euro opgehaald, waarmee we 170 huishoudens in Nepal, die 
door de pandemie weinig tot geen inkomen hebben, konden voorzien 
van water, voedsel en COVID-kits. Hoe mooi is dat?

Boerencoöperatie 
Met behulp van onze partners hebben we in 2021 mooie stappen 
gezet om de marktpositie van de schillenboeren in Nepal te versterken. We hebben onder andere 
een vrouwelijke boerencoöperatie aangesloten in onze keten waar we schillen inkochten van 150 
schillenboeren. Door te verenigen staan ze sterker en pakken ze samen uitdagingen aan. Dat 
moedigen wij graag aan! Daarnaast hebben we 5.500 Sapindus boompjes uitgedeeld aan boeren 
via een ander project. Over 5 à 6 jaar kopen we de schilletjes bij ze in voor ‘n eerlijke prijs. Tijdens 
een workshop werd besproken hoe de boeren de boompjes het beste kunnen laten groeien en 
geven we uitleg over de economische waarde op lange termijn. Die directe relatie met de boeren 
vinden we superbelangrijk, zo zorgen dat ook zij optimaal profiteren van jouw wasjes en poetsjes. 

Nummer 7 in de inspirerende top 40
Met ons verhaal willen we natuurlijk zoveel mogelijk mensen inspireren om duurzaam te wassen en 
poetsen! Daarom zijn we ontzettend trots dat we in 2021 maar liefst 6 plaatsen gestegen zijn in de 
Inspirerende Top 40 van Synergie. Zij brengen in kaart wat voor Nederlanders de meest inspirerende 
organisaties zijn. Wat zijn we trots dat we op nummer 7 mogen schitteren. Op naar volgend jaar!

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in ons washok? 
Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 


