


Ja, waarom eigenlijk?

Waarom the good roll?



2.3 miljard mensen
hebben geen dagelijkse toegang tot veilige en 
schone toiletten



THIRd biggest killer
diarree is de derde belangrijkste  
doodsoorzaak in ontwikkelingslanden

Hart- en vaatziekten

kanker



kinderen van onder de 5 jaar 
overlijden dagelijks aan 
diarree als gevolg van
slechte HYGIËNE

SHITTY RIVER
Doordat mensen hun uitwerpselen in  
de rivier dumpen raakt het water  
verontreinigd, dit is een van de grootste 
oorzaken van diarree bij deze mensen



worden dagelijks gekapt voor de  
productie van HYGIËNEpapier

fun fact: in amsterdam staan  
135,000 bomen, na twee dagen  
kappen zouden er geen bomen  
meer over zijn.

270.000 bomen



Onze missie
veilige en schone toiletten voor iedereen
en minder onnodige boskap



ecosexy toiletpapier

waarmee we toiletten bouwen!



sander
melle



150+ 
B2c, abo’s

350+ 
B2c, abo’s

2020 pipeline
10 mio rollen

3500+ 
webshop 
orders

6000+ 
webshop 
orders

live in NL,
BE, De

50+ 
b2b klanten

250+
b2b klanten

1600+
retail locaties

200%
groei

400%
GROEI

2019 pipeline
2 mio rollen

live 
in nl

geen retail
locaties

2018 vs 2019

+200

+2500
+1600+200

+200

+8

+2



awareness campagne
24 uur op het toilet



onze belofte

50% van nettowinst
naar toilettenbouw

100% gerecycled



sociale werkplaats



als puppies zo zacht, 
als pebbles zo sterk



ons product
standaard

the good roll maatwerk



retail

JUMBO de online drogist
oxfam wereldwinkels

bol.com

dit is waar

gezond & wel

Albert Heijn

DEEN



Hotelerie

Luxe

hostel boutique



Hotelerie 
naakte rollen

custom-made cheerful choice



PROMOMATERIAAL

gemaakt van 
PET-flessen

met alle informatie 
die je maar wil hebben

We proudly use

GOOD FOR MANKIND
We donate 50% of our  
net profit to building  

good sanitary facilities  
in East-Africa.

GOOD FOR THE PLANET
Our paper is  

totally recycled, 
so 100% tree 

friendly! 

GOOD FOR YOUR BUm
Super soft, strong  

and without the use 
of chlorine, colors and 

fragrances. 

GOOD FOR YOUR FEELINGS
Finally you can 

make a difference 
while s(h)itting... 

Karma points for life!

TOILET PAPER THAt BUILDS TOILETS
thegoodroll.nl



PROMOMATERIAAL

Ook custom made



PROMOMATERIAAL

of op deze 
manier



promomatieriaal



connect 
via toilet papier



onze impactmeter
toiletten gebouwd

bomen bespaard levens verbeterd



onze klanten



around the world

 belgie

duitsland

nederland



social media



happy rollers



in de media



Sustainable  
development goals

go
od

 he
alth and well-being

cli
mate action life on land

pa
rt

ner

ships for the goals

gen

der equality

cle
an

 water and sanitation

NO POVERTY ZERO hunger

aff
or

da
ble

 and clean energy

dece
nt

 w
ork

 and economic growth indust
ry,

inn
ova

tion and infrastructure

re
duc

ed inequalities

sust
ain

ab
le c

ities and communities respon
sib

le 
con

sumption and production

life
 below sea

peace, 
ju

st
ice

 and strong institutions

qu
alit

y education

the good roll 
draagt bij aan 

7/18 SDG’s



een van onze projecten

WASH and Learn Project
St. John’s Nsongya Primary School

Rwiimi Sub County, Uganda



BEFORE



after



de verbeterde gezondheid en welzijn 
verhogen de aanwezigheid op scholen

geen donatie, maar helpen!



8 dollar
economische productiviteit 

1 dollar
the good roll 



onze impact ambities
toiletten gebouwd

bomen bespaard

voor 2022

levens verbeterd



Bamboo toilet papier



small teams make
big things happen!



samengevat




