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Noble relocations gaat samenwerking aan met orange Babies

commitment  
voor de langere duur

De economische omstandigheden leiden ertoe dat veel bedrijven hun hand momenteel op de knip houden,  

maar Noble Relocations besloot onlangs juist welbewust de samenwerking aan te gaan met Orange Babies. Het  

internationale verhuisbedrijf verbond zich voor drie jaar aan een peuterweeshuis van Orange Babies in Namibië.

Baba Sylla (directeur-oprichter 
Orange Babies) en Stephanie Dekker 
(general manager Orange Babies 
in Nederland) op bezoek bij Noble 
Relocations voor de ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst. 
Namens Noble op de foto: Maarten 
van Zutphen en Desiree Mulder.



Het Alphense Noble Relocations, voor-
heen KHZ Movers, betuigt hiermee dat 
verantwoordelijkheid ten opzichte van 
milieu en samenleving is ingebed in de 
cultuur van zowel het bedrijf als haar 
medewerkers. Dat laatste was precies 
waarom de directie het personeel actief 
betrok bij de selectie van het maatschap-
pelijke project waar Noble Relocations 
zich aan zou verbinden. 
Het was Desiree Mulder, Hoofd Finan-
ciële Administratie, die Orange Babies 
aanbracht. “Het goede doel waar Orange 
Babies voor staat spreekt me aan; het 
helpen van zwangere vrouwen met hiv en 
hun kinderen in Afrika”, zegt ze. “Het 
werk van Orange Babies spreekt ook 
onze klantenkring over de gehele breedte 
aan, of het nu particulieren, zakelijke 
opdrachtgevers of buitenlandse agenten 
zijn. En het past bij ons internationale 
karakter. Wij zijn als internationaal 
verhuis- en relocatiebedrijf actief over de 
hele wereld. Oók in Afrika.”

Driejarige, exclusieve steun
De directie kon zich volledig vinden 
in de visie van Mulder en zette een en 
ander in gang. De samenwerking werd 
bekrachtigd op maandag 13 februari, toen 
directeur-oprichter Baba Sylla naar Noble 
Relocations aan de A. van Leeuwenhoek-
weg kwam voor de officiële ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst. De 
handtekening van de directie bekrachtigt 
de driejarige, exclusieve steun van Noble 
Relocations aan het complex van Orange 
Babies in Windhoek, Namibië.

Desiree Mulder, intern bestempeld tot am-
bassadeur van het project: “In feite adop-
teren wij dit complete weeshuis. Er wonen 
ruim 20 weeskinderen in de leeftijd van 4 
tot 6 jaar, al dan niet geïnfecteerd met hiv. 
De kinderen worden hier verzorgd door 
vaste moeders, tot zij geadopteerd worden, 
bijvoorbeeld door Nederlandse ouders. 
Wat weer ruimte maakt voor nieuwe 
bewonertjes van het peuterhuis. Een 

verbindtenis van drie jaar staat voor de be-
trokkenheid die wij ervaren bij dit project. 
Wij zullen dit jaar ook zeker afreizen naar 
Windhoek om het complex te bezoeken 
en kennis te maken met de kinderen die er 
wonen en hun verzorgers.”

Commitment voor langere duur
Mulder is er trots op dat haar werkgever 
zich op deze manier manifesteert. “Voor 
veel bedrijven is het in deze tijden niet 
makkelijk om maatschappelijke initiatie-
ven te ondersteunen. Maar wij zien het 
als iets dat niet alleen geld kost, maar ook 
heel nadrukkelijk iets oplevert. En dat kan 
alleen maar als je die commitment voor de 
langere duur aangaat. Het past bij ons om 
daar nadrukkelijke keuzes in te maken.”
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Meer over Noble Relocations:  
www.noble-relocations.com.

Meer over Orange Babies:  
www.orangebabies.nl.


