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Kortom een bewust duurzame keuze om ons bronwater op deze wijze te produceren en aan te bieden. Hiernaast koppelen wij een gedeelte 
van de opbrengst van ons bronwater regelmatig aan een goed doel. De afgelopen jaren hebben wij Stichting ‘kLEEF! mooie geldbedragen 
kunnen aanbieden door verkoop van ons bronwater. Ook Serious Request heeft een mooie bijdrage mogen ontvangen in 2017. Recent zijn 
wij in contact gekomen met de Bobbie Foundation. Ook aan dit mooie Apeldoornse initiatief willen wij een bijdrage gaan leveren.

Bobbie Foundation is een initiatief van Stéphanie van der Weerd, eigenaar Something-to en Lianne Tijmes, eigenaar Indeseyen. De stichting 
ondersteunt kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar in gezinnen in Nederland, die in financiële 
nood verkeren. Dit door hen onbezorgde momentjes te geven, waarin ze kunnen genieten van 
bijvoorbeeld een cadeau, nieuwe schoolspullen of een leuk uitje. Bobbie Foundation ontwikkelde 
daarvoor het ‘donatiemenu’: à la carte doneren.

Is dat nog nodig dan? “Ja!” roepen Stéphanie en Lianne. “Nog steeds is er een grote groep kinderen 
die in armoede leeft en niet onbezorgd kan opgroeien”. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 
armoede invloed heeft op de hersenontwikkeling van een kind. Ook het welzijn van het kind kan 
van invloed zijn op zijn of haar sociale integratie, levensdoelen en -verwachtingen, schoolprestaties 
en later dus ook op de sociaal-economische status. “Met onze donatieformule verwachten we deze 
problemen niet te kunnen oplossen, maar we hopen er wel aan te kunnen bijdragen dat deze 
kinderen de betrokkenheid voelen van hun 

omgeving, mee kunnen doen met de rest en dat ze door een ontspannen moment 
weer even kunnen ‘groeien’.” aldus Lianne.

Bobbie Foundation werkt samen met de Apeldoornse stichting Leergeld; zij selecteren de 
kinderen die in aanmerking komen voor giften. Gezien stichting Leergeld alle gezinnen 
persoonlijk kent, zorgt Bobbie Foundation ervoor dat, door deze samenwerking, echt 
iedere gift ook op de juiste plek komt.

À la carte doneren aan de Bobbie Foundation, hoe werkt dat dan? 
Middels het donatiemenu op de website van de stichting kan je kiezen uit verschillende 
dingen die je een kind graag zou willen geven. Bijvoorbeeld een bioscoopuitje of een 
nieuwe schooltas. Zo weet je precies waar jouw geld naar toe gaat en ook dat jij in 
ieder geval één kind geholpen hebt! Een los bedrag naar eigen keuze doneren kan 
natuurlijk ook.

Ons bronwater biedt u Veluws water, in huis 
gezuiverd en gefilterd door middel van Ecotap®. 
Het systeem verwijdert alle bestanddelen die 
niet in veilig drinkwater thuishoren. Denk hierbij 
aan bacteriën, metalen, resten van pesticiden. 
Het kraanwater wordt gezuiverd, terwijl goede 
stoffen als magnesium en calcium in het water 
aanwezig blijven. 

De mineralen die een belangrijke rol spelen 
bij de diverse lichaamsfuncties blijven volledig 
behouden. Op deze manier meer bronwater voor 
een lagere prijs.

Oprichters Bobbie Foundation. 
Stephanie van der Weerd en Lianne Tijmes.

Kijk voor meer informatie op www.bobbiefoundation.nl


