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VOORBEELDTEKST VOOR WEBSITE OF SOCIAL MEDIA (NEDERLANDS) 

English below 

 

TITEL SUGGESTIES: 

[NAAM] serveert MADE BLUE Water 

Vanaf nu serveren wij MADE BLUE Water 

Wij zetten [1000 / 700 / 500 / 350] liter water op tafel 

We hebben nu ons eigen duurzame tafelwater 

 

TEKST SUGGESTIE: 

Wij serveren graag water omdat dat lekker is en gezond. Helaas zijn er nog altijd veel landen waar mensen uren 

per dag moeten lopen om water te halen dat vaak nog vervuild is ook. Zij kunnen niet werken of naar school en 

kunnen zo nooit een gezond bestaan opbouwen. 

 

Daarom serveren wij MADE BLUE Water. Dat is heerlijk gekoeld water dat we ter plekke [filteren en] bottelen. Wij 

doneren daarbij een bedrag aan MADE BLUE voor elke fles die wij op tafel zetten. Zo zorgen we per fles steeds 

voor 1000 keer zoveel drinkwater in landen waar permanent waterschaarste heerst zoals in Ethiopië, Tanzania en 

Vietnam. Je leest er alles over op de website van MADE BLUE: www.madeblue.org 

 

EVENTUEEL TOEVOEGEN: 

MADE BLUE Water is lokaal gebotteld water. Dat is een stuk duurzamer dan bronwater dat in een fabriek 

gebotteld want het scheelt een heleboel transport en flessen in de glasbak. Wij tappen water in onze eigen 

flessen uit een waterkoeler die ons leidingwater [filtert,] koelt en eventueel voorziet van koolzuur. De flessen 

spoelen we zodat we die kunnen blijven hergebruiken. 

 

EXAMPLE TEKST FOR WEBSITE OR SOCIAL MEDIA (ENGELS) 

 

TITEL SUGGESTIONS: 

[NAME] serves Water MADE BLUE 

From now on we are serving Water MADE BLUE 

We are putting [1000 / 700 / 500 / 350] litres of water on the table 

We now serve or own sustainable table water 

 

TEXT SUGGESTION: 

We like to serve tap water because it is tasty, healthy and sustainable. Unfortunately, there are still many 

countries where people have to walk hours a day to get water that is often polluted too. They cannot work or go 

to school and can never build a healthy existence.  

 

That's why we serve MADE BLUE Water. That is deliciously cooled water that we [filter and] bottle on the spot. 

We donate MADE BLUE for each bottle we put on the table. In this way, we ensure 1000 times as much water in 

countries with permanent water scarcity as in Ethiopia, Tanzania, and Vietnam. You will read everything on the 

MADE BLUE website: www.madeblue.org 

 

ADD-ON: 

MADE BLUE Water is locally bottled water. That's a lot more sustainable than water bottled in a factory because 

it saves a lot of transport and bottles in the glass jar. We pour water into our own bottles from a water cooler that 

filters our tap water and carbonates. We clean the bottles after use so that we can keep reusing them. 


