Persbericht

watMooi ben ik
ik ben mezelf in iedere situatie, ik ben speels
lief stoer verleidelijk vrolijk, ik heb glamour,
ik ben bijzonder, ik ben oprecht en veelzijdig,
elegant, kleurrijk en authentiek.
ik ben watMooi: de vrouw van nu.
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watMooi steunt WSPA campagne “Help Kesi”
Kesi is één van de honderden baby orang-oetans die worden opgevangen en
verzorgd in Nyaru Menteng; het grootste orang-oetan reservaat op Borneo. Kesi’s
moeder werd vermoord door jagers, daarbij raakte Kesi haar hand kwijt. Gelukkig
werd Kesi gered door begeleiders van het reservaat.
Iedere dag worden er op Borneo stukken regenwoud vernietigd om landbouwgrond
te creëren; ten koste van de orang-oetangs. Ook wordt er nog steeds op deze
bedreigde dieren gejaagd. Hierdoor moeten er steeds meer orang-oetangs worden
opgevangen. Hoewel veel dieren uiteindelijk weer kunnen worden vrijgelaten,
groeit het aantal orang-oetans in Nyaru Menteng nog steeds; sneller dan het
reservaat aan kan. Sluiting van het opvangcentrum dreigt.
watMooi steunt, net als een grote groep BN-ers, de campagne van WSPA voor het
behoud van dit reservaat. Voor deze campagne heeft watMooi een uniek t-shirt
gemaakt.
Steun van BN-ers
Diverse bekende Nederlanders waaronder Chiel Beelen, Judith Osborn, Lieke van
Lexmond, Milika Peterzon, Jurgen Smit, Sander de Heer (acteur)Jetske van den
Elsen, Marcel van der Steen, Katarina Justic, Karen Holst van Pellekaan
Het t-shirt
Het Kesi shirt is ontworpen door het fairtrade label Suite69. Dit shirt is gemaakt
van 100% biologisch katoen. Kesi is de inspiratie geweest voor de opdruk die
bestaat uit een strakke zilveren print. Het t-shirt is verkrijgbaar in een dames en
heren uitvoering.
watMooi
watMooi is een fashion webshop en vindt het belangrijk dat kleding niet alleen
trendy is maar ook dat de wereld er een beetje mooier van wordt. Het shirt “Help
Kesi” is nu bij watMooi te koop. Het t-shirt kost €35,00 en iedereen die dit shirt
bestelt, steunt daarmee de Help Kesi actie.
meer informatie is te vinden op: www.watmooi.nl/wspa

