Seepje, een fairtrade wasmiddel uit Nepal

Seepje is een 100% plantaardig en fairtrade wasmiddel dat goed is voor de consument én voor het milieu. De kleding wordt gewassen met schillen van de
Sapindus Mukorossi-vrucht, een vrucht afkomstig van de Sapindus bomen die in overvloed groeien in en rondom het Himalaya gebergte. Vanwege het gunstige
klimaat in Nepal groeien in dit gebied de grootste vruchten van de hoogste kwaliteit. De schillen worden volledig organisch geoogst. In de schillen zit een vrij
harde ronde vrucht. Deze vrucht wordt eigenlijk nergens voor gebruikt, af en toe worden er sieraden van gemaakt. Doordat de schillen een functie hebben, wordt
de boom minder gekapt. Wanneer de schil van de vrucht gedroogd is, beschikt deze over bijzondere eigenschappen: de schillen staan bij aanraking met water een
natuurlijke vorm van zeep af en maken zo de was heerlijk schoon. Ze zijn hypoallergeen, volledig plantaardig en bevatten géén chemische stoffen. Daardoor zijn
ze vriendelijk voor de huid.
Seepje werkt volledig fairtrade. De schillen worden geplukt in Nepal, maar er wordt met zorg gehandeld om het sociale en economische welzijn en de
werkomstandigheden van de medewerkers te waarborgen. Er wordt bewust meer betaald voor de grondstoffen van Seepje zodat dit de omstandigheden in Nepal
ten goede komt.
Ook de waszakjes worden gemaakt door de medewerkers in Nepal.
Voor de inpakwerkzaamheden in de Nederland wordt samengewerkt met de Stichting Siza. Zij bieden iedereen met een afstand tot
de arbeidsmarkt de kans om te werken en leren. Met speciaal ontwikkelde apparatuur winnen zij ook het extract vanuit de in Nepal
verpoederde Seepje schillen. Dit extract vormt de basis (70%) voor de vloeibare Seepjes! Daarnaast zijn andere natuurlijke stoffen
toegevoegd om de waskracht te bevorderen, zoals verzeepte zonnebloemolie en citroenzuur om een heerlijke geur te geven aan de
was. Ze zijn verpakt in een kartonnen wasmiddelfles, zodat 70% plastic wordt bespaard ten opzichte van een plastic fles.

