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Al slapend bijdragen aan een betere
maatschappij?
Dat kan met dit beddengoed.

!

DOOR KARINE BLOEM 17/07/2019

© Four Leaves

Naastenliefde, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid zijn de
vier deugden van het boeddhisme waar de vier blaadjes op het
beeldmerk van bed- en badtextielmerk Four Leaves voor staan.
Evenals een verwijzing naar de vlag van Sri Lanka. Het positieve
effect van een goede nachtrust of een verkwikkende douche op
jouw dagelijkse leven, kan nu ook bijdragen aan het leven van een
kind elders ter wereld. Met de aankoop van het luxe beddengoed en
badtextiel van Four Leaves doneer je namelijk een speciaal
ontwikkelde slaapzak of handdoek aan een weeshuis in Sri Lanka.
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Teruggeven
Het idee voor dit luxueuze en duurzame lifestyle merk kwam uit de
koker van Shiran Gort, zelf als wees uit Sri Lanka geadopteerd door
een Nederlandse moeder en Indonesisch Nederlandse vader. De
rijen bedjes van het weeshuis waar hij vandaan komt, afgebeeld op
de foto's die zijn ouders hadden gemaakt, waren nog op zijn netvlies
gebrand.
Een carrière in de mode (waaronder bij Scotch & Soda) en zijn eigen
herkomst maakten dat hij een merk op wilde richten waarbij hij ook
iets terug kon doen. Zo geschiedde, en Four Leaves zag in 2018 het
levenslicht.
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"Four Leaves is een zoektocht naar mijn roots geworden, evenals een
onderzoek naar het belang van goede hygiëne, van slaap en van
dromen. Wij willen iets unieks toevoegen aan de bed- en
badtextielbranche, waarbij beleving, de schoonheid van Sri Lanka en
het idee van ‘teruggeven’ centraal staan", aldus Shiran.

Van product tot verpakking: focus op duurzaamheid
Give back, sleep better. Four Leaves wil bijdragen aan het fysieke,
mentale en sociale welzijn. Met een fascinatie voor producten die de
slaap- en badroutines verbeteren, momenten die we vaak als
vanzelfsprekend beschouwen. Daarom zijn niet alleen de producten
van Four Leaves -het bad- en beddengoed- geproduceerd van 100%
biologisch katoen, ook de verpakkingen zijn duurzaam. Zo is het
beddengoed verpakt in een statement tote bag die is vervaardigd van
recycled polyester, herwonnen uit PET-flessen die verzameld zijn op
de stranden van Sri Lanka. Beter zelfs: deze kan na aankoop
hergebruikt worden.
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Luxe beddengoed en handdoeken
De collectie van Four Leaves is ontwikkeld voor volwassenen en
kinderen. Het beddengoed is gemaakt van luxe katoen satijn en
katoen percale in vier verschillende maatvoeringen: Junior, Single,
Double en Emperor. Een glow in the dark uitvoering is zelfs
beschikbaar voor de Junior set. Elke keer als je in een schoon
opgemaakt bed stapt, weet dan dat een kind elders op de wereld
ook een goede nachtrust tegemoet gaat onder een nieuw en schoon
beddengoed.
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Hetzelfde geldt voor de handdoeken gemaakt van hoogwaardig, dik
katoen. Met elke handdoekenset die je koopt, zal ook een handdoek
met de kenmerkende vier blaadjes worden gedoneerd, en draag je
bij aan een goede hygiëne van weeskinderen in Sri Lanka.
Toevallig nog een strandlaken nodig? Speciaal voor op het strand is
er een felgekleurd Four Leaves strandlaken met draagriem.
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