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Een knuffel voor de toekomst van de orang oetan
Monkey Business en watMooi hebben een exclusief t-shirt ontworpen om de orangoetans te helpen.
De afgelopen maanden woedden er allesverwoestende bosbranden in het
natuurgebied op Sumatra waar de orang-oetans leven. Veel bosbranden zijn
aangestoken om palmolieplantages te creëren. Hierdoor is een groot deel van hun
leefomgeving verwoest. Als er niet snel iets gebeurt, sterven daar de laatste paar
honderd orang-oetans uit. En dat mogen we niet laten gebeuren.
Help met een HUG ME t-shirt
Samen met Stichting Monkey Business heeft watMooi een 100% biologisch
verantwoord shirt gemaakt om de orang-oetans te helpen. “HUG ME” is een
symbolische knuffel voor deze bijzondere dieren en een statement dat er iets moet
gebeuren.
Met de winst van dit exclusieve t-shirt zorgen lokale organisaties ervoor dat illegaal
gevangen orang-oetans worden gered en zieke apen worden verzorgd. Daarnaast
werkt Monkey Business samen met de lokale bevolking en overheid om het
regenwoud opnieuw op te bouwen.
Het t-shirt is te koop bij watmooi.nl en kost €27,95.
Monkey Business
Stichting Monkey Business wil voorkomen dat de orang-oetans uitsterven. Dat doen
ze door projecten financieel te steunen en door mensen in Nederland bewust te
maken van de situatie in Sumatra en Borneo.
Mooie mode voor mooie mensen
watMooi is grootste online winkel in Nederland op het gebied van duurzame mode.
Mooi zijn heeft volgens watMooi te maken met er mooi uitzien en met je mooi
voelen. En bij dat mooie gevoel hoort respect voor het milieu en voor de mensen
die jouw kleding maken zodat ook de wereld er ook een beetje mooier van wordt.
watMooi brengt stijl en duurzaamheid samen: mooie mode voor mooie mensen.
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