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Groeneinplaats van
blije dozenvoormama's
door gegevensvan klanten aan minstenstweehonderdanderebedrijMooi meegenomendie gratis ipulven door te verkopen",weet Hijl.
len, is de gedachtevan veel aanCommercieeldirecteur Marcel
staandemoedersdie de 'Blije doos'
Bakkervan Wij SpecialMedia,uitgevervan de dozen,bevestigtdat
bestellen.Babywinkels,drogisterij'veren en superÍnarktenhebbenelk
het bedrijf percoonsgegevens
hun eigen pakket. Niet de hele inhuurt aan adverteerders'.Dezeadhoud van de dooszullen oudersof
verteerdersfinancierenhet pakket
de baby gebruiken.Om bewusteren volledig. "We gaan secuurom met
persoonsgegevens
duurzamerom te gaanmet de proen volgen de Wet
ducten, is ook een aantal alternatie- BeschermingPelsoonsgegevens
en
ve babydozenop de markt gebracht. het Bel-me-niet-register.'Dat het
verstrekkenvan persoonsgegevens
Geengif, geen reclame
niet in strijd is met de wet, komt
OnlangsbesteldeTamaraHijl haar
doordat de consumentzelf toestemtweedeblije doos.Ze verbaasdezich ming geeft.Bij het invullen van de
persoonsgegevens,
erover hoe weinig er in de afgelomoet het welbepen zevenjaar,sindsde geboorte
kende hokje 'ik ga akkoord met de
van haar eerstekiudje, was veranvoorwaarden' aangevinkt worden.
derd aan de inhoud van de doos.
Bakker:"Het is onderdeelvan ons
'Terwijl in de samenleving het aan- verdienmodel."
tal duurzameproducten toeneemt,
Bij het tweetal van Babybe good
gaat het niet zozeerom geld verdieis die ontwikkeling niet terug te
vinden in de doos.Hij is wij groot,
nen. "De doosis een kapstokvoor
maar bijna leeg.Ik gebruikte bijna
ons verhaal:meer bewustwording
niets.Veel is reclameof ziin samcreërenen verantwoordeproducten
ples.Het is een marketingtool."
voor je baby gebruiken."
Hijl beslootdat daarverandering
Tweedehands
in moest komen. Samenmet vriendin Anna Schoemakersbracht ze
Tochblijven altijd niet of nauweeen verantwoorde babybox op de
lijks gebruikte babyspullenover.
markt. Met de 'Babybe good'-doos
Ook daar is een duurzamebestemwillen ze vooral bewustwording
rir.ingvoor. Wie niet alles kwijt kan
creëren.
aan wienden, neefes en nichtjes,
Afgelopenjuni gingen de eerste
kan de spullen ook opsturenvoor
dozende deur uit. Hijl merlt dat
de Ecomamadoos.De ene moeder
niet alleen aanstaandemoedersde
doet de overgeblevenspullen in een
dozenbestellen,maar ook hun part- doos,de anderemoederontvêngt
ner, oma of wiendin. "Het zijn men- het pakket tegenverzendkosten.
sen die al bezig zijn met bewuster
Spil hierin is PaulaNordhauzen.Zij
leven of daarmeebij de geboorte
creëerdeop interneteen.plek om
preciesde goedematch van moevan een kindje willen beginnen",
vertelt HijI. "Wij selecterenonze
ders en babykledingte vinden. Zelf
producten zorgvuldigen zijn ook
verdient ze niets aan de pakketten.
transparant in de informatie erover. "Dit is mijn bijdragevoor een beetje
gïoenerewereld."
Van het ene product weten we dat
daar geen gifstoffen in verwerkt
Pakket tegen babysterfte
zijn, van het andere weten we dat
er eerlijke lonen zijn betaald.Maar
Net evenanders,maar wel heel nutwe weten niet altijd van elk product tig is het hergebruik van ongebruikálles.We moeten afgaanop wat de
te kraampakketten. Stichting Baby
producent ons daarover vertelt. Dat
Hope zàmelt voornamelijk medibetekent niet dat we geenkritische
schehulpmiddelen in voor bevallingen in ziekenhuizen in Afrika, Oostwagen stellen."
Europa,Surinameen Burma.ProIn de dooszit bijvoorbeeldeen
houten fotostandaardvan speelducten als navelklemmetjes,desingoedwinkel de Speelgaard.Zij levefecterendezeepen kraamverbanren producten die op een eerlijke
den komen goed van pas in de gewijze zijn gemaaktvan hout uit lo
bieden.Dezekunnen helpen bij
kale bossenin Bosnië.Ook is er een betere hygiëne en bij het terugdrin"
rompertje bij van biologisch katoen gen van hoge babysterfte.
BabyHope is in 2003opgericht
en een bijtring zonder gifstoffen. De
door een moeder die het zonde
knalgelebadeendbevat geen schavond om haar kraampakketweg te
delijke weekrnakersdie bedoeld
gooien.Inmiddels is de stichting
zijn om plastic soepelte maken.
uitgegroeid tot een netwerk van 240
Deverantwoordedooskost 22,50
euro. "Andere babydozen lijken gra- inzamelpuntendoor heel Nederland.
tis, maar die bedrijven verdienen
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