
Boobs-’n-Burps, de eerste borstvoedingsspeciaalzaak van België met filialen 
in Brussel en Antwerpen, kan weer groeien. Het bedrijf gaat in zee met het 

investeringsfonds SI2 Fund zodat er meer winkels kunnen komen én om hun 
maatschappelijke impact te vergroten. Met haar attractieve retailconcept van 
producten en diensten wil Boobs-’n-Burps borstvoeding promoten door de 

noden van jonge borstvoedende moeders te beantwoorden. 
Want happy boobs make happy people.
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Boobytraps
Borstvoeding is elementair voor de gezondheid van ieder kind. 
De lijst met nutritionele, immunologische, neurologische en 
socio-emotionele voordelen is eindeloos lang. De Wereld 
Gezondheidsorganisatie raadt aan om tot 6 maanden uitsluitend 
moedermelk te geven en daarna tot 2 jaar als bijvoeding. Na die 
mijlpaal nog verder zolang moeder en kind dit wensen. Europese 
en nationale gezondheidsrichtlijnen nemen dit advies over en 
pleiten voor moedermelk als absolute voorkeursvoeding voor 
zuigelingen. 

Ondanks de adviezen en metershoog wetenschappelijk bewijs 
over de gunstige effecten van borstvoeding voor moeder, kind en 
maatschappij struikelen veel moeders over één van de vele 
hindernissen en gaan gewild of ongewild over op kunstvoeding, 
nog (lang) voor hun baby’tje 6 maanden oud is. Het imago van 
borstvoeding en vele boobytraps (zoals onvoldoende begeleiding 
en gebrekkige kennis over borstvoeding) zijn een sta-in de weg 
en maken dat 10% van de Vlaamse mama’s vandaag op 6 
maanden nog de borst geeft, wat ons bij de slechtsten van 
Europa plaatst. . 

De doelstelling van Boobs-‘n-Burps is om met haar uniek 
concept van producten en diensten het tij te doen keren en 
mensen meer, langer en positiever voor borstvoeding te laten 
kiezen. 

Toekomst van sociaal ondernemen
Vandaag heeft Boobs-’n-Burps twee winkels, één nabij Brussel 
(Dilbeek) en één in Antwerpen, plus een internationale webshop. 
De winkels specialiseren in voedingsbh’s en -kleding waarbij 
stoffigheid of omamodellen uit den boze zijn. State-of-the-art 
afkolfapparaten en andere lactatiebenodigdheden, ontdaan van 
alle folterpercepties en mét deskundig advies, worden er aan de 
man (vrouw) gebracht. Ook cursussen en persoonlijke SOS Tiet 
begeleiding zijn er vaste prik, alles met het oog op easy & 
long-term breastfeeding. 

“De vraag van de klant is duidelijk. De impact ook. We voelen 
dat we met deskundig advies, een goed passende bh of een 
pijnloze borstkolf de mensen écht helpen, of toch minstens een 
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Boobs-’n-Burps groeit paar cupmaten

duw in de rug (of is het borst?) geven. Dat is onze drive. En 
daarom willen we ook MEER. Het ondernemersklimaat is niet 
ideaal, kosten zijn hoog en marges klein. In deze tijden als 
jong bedrijf groeien, is op z’n zachtst gezegd een uitdaging.” 
licht zaakvoerster Roeline Ham toe. 

Omdat ter plaatse blijven trappelen niks voor Roeline is, koos ze 
voor een samenwerking met een investeringsfonds. “Dat geeft 
het bedrijf ademruimte en de mogelijkheid om een grote stap 
voorwaarts te zetten.” 
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SI2 Fund aan boord
Het benodigde kapitaal voor het groeipad komt van sociaal 
investeringsfonds SI² Fund. 

Het in 2012 opgerichte SI² Fund startte in 2012 als initiatief van 
Piet Colruyt, Stefan Yee en i-propeller NV en haalde eerder dit 
jaar via een beperkte groep investeerders op korte tijd € 12 Mio 
binnen. Het fonds onderscheidt zich van andere fondsen door 
haar keuze van investeringen 
niet alleen te baseren op 
economische return. Het Social 
Impact fonds kiest er bewust 
voor om sociale ondernemin-
gen te steunen wiens zaak op 
een markt-gedreven manier 
uitgebouwd wordt vanuit een 
maatschappelijke doelstelling.

“We hebben ons bedrijf van 
nul opgebouwd en iedere euro 
geïnvesteerd en geherinves-
teerd. Groeien met beperkte 
eigen middelen is niet 
makkelijk. We hadden nood aan een partner die gelooft in wat 
we doen. We zijn heel blij met het partnerschap met SI² Fund 
omdat ze ook borstvoeding vooruit willen helpen naast alleen 
maar te kijken naar winst op korte termijn,” aldus Roeline Ham. 

Boobs-‘n-Burps zal het geïnvesteerde kapitaal gebruiken om de 
komende 3 jaar haar winkelnetwerk verder uit te breiden én in te 
zetten op het verhogen van haar maatschappelijke impact. 
Concreet zal Boobs-‘n-Burps projecten uitwerken gericht op het 
langer volhouden van borstvoeding door de combinatie met 
werken te ondersteunen, borstvoeding bij lagergeschoolden en 
minder fortuinlijke moeders te helpen verbeteren en bouwen aan 
een versterking van het zorg- en motivatiekader voor alle 
borstvoedende moeders. 

In een notendop 
Boobs-’n-Burps NV is een Belgisch bedrijf, actief sinds juni 
2010, heeft twee vestigingen (Antwerpen en Dilbeek) en een 
webshop. De Boob crew bestaat uit 6 unieke vrouwen, met elk 
een eigen straf verhaal. Want niks is gewoon bij Boobs-’n-Burps. 
Boobs-‘n-Burps realiseert een geprojecteerde omzet van 
€ 900.000 per jaar.

Gedelegeerd bestuurder Roeline Ham is bio-ingenieur en 
lactatiekundige. Ze is moeder van drie kinderen met een vierde 
onderweg en zus van VIER-boegbeeld Otto Jan Ham. In 2012 
werd ze uitgeroepen tot De Belofte van UNIZO/Markant als 
ambassadrice van vrouwelijk en innovatief ondernemen in 
Vlaanderen. 

Winkels 
Boobs-’n-Burps Brussels 
Itterbeeksebaan 157 - 1701 Dilbeek 
02 567 95 00
Boobs-’n-Burps Antwerp 
Gijzelaarsstraat 20, 2000 Antwerpen 
03 303 66 66

Webshop 
shop.boobs-n-burps.be

Contact: 
Katrien Geens, communicatiemanager 
0478/38 23 68 - katrien@boobs-n-burps.be 
Roeline Ham, gedelegeerd bestuurder 
0478/76 53 25 - roeline@boobs-n-burps.be
Fried Roggen, fund manager SI² Fund 
0486/95 25 54 - fried.roggen@si2fund.com

www.boobs-n-burps.be


