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WENDY VAN DEN BOS (38)

is eigenaresse van Boelie Originals

Je steunt Stichting Earlybirds
vanuit je bedrijf Boelie Originals.
Wat verkopen jullie?
Een innovatieve inbakerdoek die pas
geboren baby’s een langere tijd rustiger
maakt, gemakkelijker in slaap laat vallen
en op een extra veilige en comfortabeler
manier laat doorslapen. Als een baby
zichzelf vaak wakker houdt, kan een heel
gezin in een neerwaartse spiraal terecht
komen. Inbakeren kan helpen deze pro
blemen te voorkomen of te doorbreken.
De innovatie van ons product zit in het
eenvoudig verstelbare broekje. De voor
delen die dit veilig en meegroeiende
broekje met zich meebrengt en de fan
tastische beoordeling vanuit de NCJ
Adviescommissie Preventie Wiegendood,
maakt dat de inbakerdoek massaal
opgepakt wordt. Door zowel jeugdartsen,
babycoaches, kraamzorg, kinderartsen
als bekende kinderziekenhuizen zoals
bijvoorbeeld het Wilhelmina Kinderzieken
huis. Hier begint onder andere de zorg
rondom de kindjes die jullie weer fotogra
feren. Dat maakt voor mij de cirkel rond.
Hoe lang steun je ons al?
Boelie Originals is in het voorjaar van 2018
opgericht. Vanaf de dag dat wij onze eerste

levering inbakerdoeken binnenkregen,
steunen we jullie.
Hoe steun je onze stichting?
We hebben al met regelmaat een inbaker
doek (kleur naar keuze) voor de veiling
(4Earlybirds op Facebook, red.) aange
boden. De gehele opbrengst gaat naar
de stichting. Ook geven we de verkoop
punten flyers van de stichting; bij ieder
verkochte inbakerdoek gaat er eentje
mee met de klant. Maar ook tijdens de
workshops voor de zelfstandige kraam
verzorgster vertel ik over deze stichting
en ik deel vaak berichten van jullie stichting
op social media.
Waarom heb je onze stichting
uitgekozen?
Ik heb persoonlijk de kant ervaren van
het hebben van een onrustige baby die
zichzelf wakker hield door de normale
ongecontroleerde schrikbewegingen.
Dit klinkt onschuldig, maar het trok een
enorme wissel op ons gezin met nog
drie kinderen. Toen viel mijn oog op een
Earlybirdsblog en ik hield het niet droog.
Waar komt een gezin in terecht als je
baby prematuur geboren wordt, en als er
ook nog broertjes of zusjes zijn. Zo enorm

heftig en intens. Dan ben je niet bezig
met foto’s maken. Hoe fijn is het dan dat
er een stichting is die kosteloos een foto
reportage komt maken. Dat wil ik steunen!
Hoe zie jij de samenwerking
in de toekomst?
Wie weet komen we ooit zover dat we
van elke verkochte inbakerdoek een
percentage doneren aan jullie stichting,
maar we zijn pas net gestart. Nu doneren
we regelmatig een doek en dat telt fijn
aan voor de stichting. Dat levert toch
weer een paar fotoreportages op die
mogelijk gemaakt kunnen worden. Ook
zou ik best samen op beurzen iets willen
ondernemen. En natuurlijk een leuke
actie mbt loterij. Ik sta altijd open voor
ideeën en samenwerkingen!

Kortingsactie
Gebruik de kortingscode
‘EARLYBIRDS’ in de webshop
op www.BoelieOriginals.com
en ontvang 10% korting op
een inbakerdoek.
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