INFOBERICHT Amsterdam, 20 november 2013

OnceUponaTree steunt het eerste Babyhuis in Nederland
Elk kind heeft recht op een eigen, mooi verhaal
Vandaag, op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, wordt in Dordrecht het eerste Babyhuis
officieel geopend. Eén van de sponsors is OnceUponaTree, het label van de inmiddels wereldwijd verkochte
levensbomen. Naast duurzaamheid staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de lijst van dit
jonge Nederlandse bedrijf. ‘Niet elk verhaal van elk kind begint mooi’ zegt ontwerpster Femke Hertsenberg.
‘De levensboom Bo is vernoemd naar mijn eigen adoptiedochter. Nu ons bedrijf een bijdrage mag leveren
aan hulpeloze moeders in Nederland, is voor mij de cirkel rond’.
Stevige wortels voor de toekomst
Het Babyhuis biedt baby's, voor wie liefde en aandacht niet vanzelfsprekend zijn, zo lang als nodig is, een
veilig en liefdevol thuis. Het Babyhuis geeft hiermee ouders, die geen andere uitweg zien dan de zorg voor
hun baby (tijdelijk) over te dragen, de ruimte om te proberen hun leven weer in evenwicht te brengen. ‘De
boom van OnceUponaTree staat symbool voor groei en verbinding', zegt Barbara Muller, initiatiefnemer van
het Babyhuis. ‘En dat is precies wat ik voor ogen heb met het Babyhuis’. In het Babyhuis hangt een grote
levensboom met foto's van de gezinshuisouders, vrijwilligers, het bestuur en het zorgteam, die allemaal
werken aan een stevige basis voor zowel de baby als de biologische ouders.
Waar kom je vandaan en wie heb je lief?
OnceUponaTree verkoopt zowel handgemaakte houten als kartonnen levensbomen. Foto’s van familie of
vrienden schuif je in de blaadjes en deze prik je op de boom. Als geboorteboom, familieboom of als
symbolisch cadeau voor een huwelijk of tijdens de feestdagen. Zo vertel je jouw eigen verhaal, over waar je
vandaan komt en wie je lief hebt. OnceUponaTree heeft zelf ook een goed verhaal. Het staat voor duurzaam
Dutch design en de producten worden met aandacht en ambacht gemaakt. Een deel van de productie wordt
in een sociale werkplaats in Amsterdam verzorgd.

Download hier svp de productfoto’s: https://www.dropbox.com/sh/7irmpbqnsstek3w/IR0xhl4nvw
Voor meer informatie: femke@onceuponatree.nl, 06 140 280 34 of www.onceuponatree.nl.
BoMini 24 fotolijstjes wit karton € 29,90 Bo 28 fotolijstjes blank berken triplex € 99 of geverfd € 129 BoXL 38 fotolijstjes € 179
Wil je meer weten over het Babyhuis? Neem dan contact op met Barbara Muller, oprichter van www.het-babyhuis.nl

