Duurzaam wonen
Meer dan één miljard mensen wereldwijd
leven zonder elektriciteit. Daaraan wilden
de prichters van GOOD&MOJOwat
doen. Ze besloten dat van elke lamp die
ze verkopen een deel naar de WakaWaka
Foundation gaat. Zo zorgen ze letterlijk
voor lichtpuntjes over de heel wereld.
Niels Coudon van GOOD&MOJO vertelt.

Slapen is nog fijner als je
luxe beddengoed duurzaam
is gemaakt én je weet dat
aan de andere kant van
de wereld een kind een
slaapzakje heeft gekregen,
omdat jij onder de lakens
van Four Leaves ligt.
We spraken eigenaar
Shiran Gort, zelf als baby
geadopteerd vanuit een
weeshuis in Sri Lanka.

Niels: “In 2016 werd GOOD&MOJO
gelanceerd. We waren op dat moment
het eerste duurzame lampenmerk ter wereld.
Al onze producten zijn óf duurzaam
recyclebaar óf gerecycled. Maar niet alleen
duurzaamheid staat hoog in het vaandel
bij ons. We willen ook aandacht besteden
aan het sociale aspect. Daarom was vanaf
het begin duidelijk dat we met onze
producten een goed doel wilden steunen.”

Lekker en eerlijk slapen
Four Leaves in het kort

Shiran: “Four Leaves is een luxe
beddengoed- en handdoekenmerk.
Al onze producten worden
geproduceerd op een hoogwaardige,
duurzame en humane manier.
Daarnaast vinden we het belangrijk
dat we iets terugdoen voor de wereld.
Daarom doneren we voor elke set
beddengoed die we verkopen
een speciaal ontwikkeld slaapzakje
aan een weeskind in Sri Lanka.
En voor elke handdoekenset, doneren
we een handdoekje.”

Vier blaadjes?

“De vier blaadjes staan ook op de vlag
van Sri Lanka. Ze symboliseren de
vier geboden van het boeddhisme.
Deze geboden zijn de kernwaarden

Koop licht,
geef licht

voor ons bedrijf, maar wel met onze
eigen vertaling. Kort gezegd werken
we alleen met mensen bij wie we
echt een goed gevoel hebben, willen
we kinderen helpen sterk te zijn en
zichzelf te ontwikkelen, en werken we
zo duurzaam mogelijk.”

maar mag tijdens het groeiproces
geen water meer hebben. Wil je
katoen ergens anders verbouwen
dan zou dat, naast het water voor
het productieproces nóg meer
drinkwater kosten.”

Besparen dankzij
de moesson

“We verpakken ons beddengoed
in herbruikbare totebags in plaats
van de reguliere single-use
pvc-verpakkingen. Deze tassen zijn
gemaakt van gerecyclede petflessen
die op de stranden van Sri Lanka
zijn gevonden. Onze bestellingen
verzenden we in gele tassen van
Repack. De klant kan de tas opvouwen
als een envelop en zo terugsturen naar
Repack. En waar het kan, worden onze
pakketten bezorgd door fietscouriers.”

“Duurzaam produceren zou de
norm moeten zijn. Wij gebruiken
alleen 100% biologisch katoen voor
onze producten, allemaal GOTS
gecertificeerd en Fairtrade. We
werken met katoen uit India, omdat
we geloven dat echt biologisch katoen
alleen uit een land kan komen dat
een moesson kent. Katoen moet
in drijfnatte aarde worden geplant,

Verpakken in totebags

Zonne-energie “De Nederlandse WakaWaka
Foundation was voor ons een logische keuze.
Met het geld dat wij aan hen doneren,
zorgen zij voor licht op zonne-energie bij een
gezin dat dat hard nodig heeft, bijvoorbeeld
in Nepal of op de Filipijnen. Sinds we in 2016
zijn gestart met GOOD&MOJO hebben we
al vijfduizend huishoudens een lamp op
zonne-energie kunnen geven.”
Natuurlijke keuzes “De lampen van
GOOD&MOJO worden gemaakt van
natuurlijke materialen. Favoriet is bamboe,
omdat het heel flexibel is en we er mooie
patronen mee kunnen weven, maar ook
omdat het duurzaam is. Daarnaast gebruiken
we rotan, linnen en jute. Bij de keuzes voor
onze materialen kijken we altijd wat de meest
vriendelijke keuze is voor het milieu.
Om linnen te produceren
is bijvoorbeeld veel minder
water nodig dan wanneer je
katoen wilt maken. Dan is
de keuze snel gemaakt.”
Lampen van GOOD&MOJO hebben
namen van bergen, rivieren en
nationale parken, in de hoop dat
iedereen zich ervan bewust blijft
hoe mooi en kwetsbaar de aarde is.
Meer weten? goodandmojo.nl en
waka-waka.com/nl/foundation.

Afgelopen november kon Four Leaves twee weeshuizen voorzien van slaapzakjes en handdoekjes. Meer weten? four-leaves.com.
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