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Yoga Chiwawa, een t-shirt voor SOS kinderdorpen
watMooi introduceert een bijzonder t-shirt uit de yoga kleding-lijn van Wellicious
waarmee je SOS kinderdorpen steunt. Gelukkig is de boodschap een stuk
eenvoudiger dan de yoga-pose waarin deze schattige chiwawa zich wringt: ieder
kind heeft recht op een veilig thuis. Dat is echt mooie mode volgens watMooi.
Het Engelse merk Wellicious maakt bijzonder mooie yoga-kleding voor fanatieke
yogista’s maar even goed voor relaxte zondagen. Voor Wellicious betekent yoga dat
je bewust leeft met respect voor de wereld. Met die filosofie wordt ook de kleding
gemaakt; met natuurlijke materialen, met zorg voor het milieu en in veilige en
eerlijke fabrieken. Dat de opbrengst van dit t-shirt naar SOS Kinderdorpen gaat, is
dus geen toeval.
Over het shirt
Het chiwawa t-shirt is een bijzonder t-shirt: het is gemaakt van lyocell, gemengd
met zijde. Duurzame materialen die fantastisch aanvoelen en waardoor het t-shirt
dus heel mooi valt. De chiwawa mengt zich even makkelijk tussen echte yogista’s
als tussen glamoureuze fashionista’s.
Het t-shirt is in Nederland te koop bij www.watmooi.nl en kost daar €94,95.
SOS Kinderdorpen
Wellicious geeft de winst van dit shirt aan SOS kinderdorpen in Peru. SOS
Kinderdorpen ondersteunt kwetsbare gezinnen en kinderen die geen familie meer
hebben. Dat doen ze door de kinderen een thuis te geven en te zorgen dat ze
kunnen opgroeien binnen een stabiele, veilige en liefdevolle gezinssituatie.
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.

