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Wijnhuis maakt opbrengst op aan zeep 

Amsterdam, 22- 8- 2013 De eerste opbrengsten van Wijnhuis, goede wijn in een goed huis, 

zijn opgegaan aan handdoeken, douchegel en maaltijden voor dak- en thuislozen. Steven 

de Cleen en Boudewijn Besteman, de Wijnhuis-creatoren zijn opgetogen: ‘Zo maken we 

niet alleen mensen met goede smaak maar ook mensen zonder huis gelukkiger ….’ 

Steven de Cleen houdt van packaging design, Boudewijn Besteman van wijn. Ze ontmoetten 

elkaar in het dorp Westzaan en kwamen tot Wijnhuis: een goede wijn, in een goed huis, voor 

een goede zaak. De eerste opbrengst, een cheque van 1.000 euro, overhandigden ze onlangs 

aan Hans Wijnands, directeur van De Regenboog Groep. Hij wist er wel raad mee: ‘Het 

inloophuis Oud-West aan de Bilderdijkstraat in de Da Costabuurt in Amsterdam kan altijd 

handdoeken, douchegel en andere hygiëneproducten gebruiken. Ook maaltijden hebben we 

nooit genoeg.’ 

Goed, mooi, lekker 

Steven en Boudewijn: ‘Dat was ook een belangrijk doel van ons Wijnhuis. De opbrengst is 

voor stichting De Regenboog Groep die veel goed werk doet voor kwetsbare mensen uit 

Amsterdam en omgeving. Wijnhuis is niet alleen goed voor de samenleving en dankzij de 

gerecyclede verpakking goed voor het milieu, het is vooral ook mooi, met zeer goede wijn. 

Voor mensen met smaak, letterlijk en figuurlijk. Het design heeft ook verschillende 

internationale designprijzen gewonnen.’ 

Vol, rood & fris 

Wijnliefhebber en -docent Boudewijn selecteerde voor Wijnhuis een mooi volle rode en 

frisse witte wijn van Vignaioli Contrà Soarda uit Italië, Steven ontwikkelde een verpakking en 

zijn bureau PROUDdesign tekende voor het ontwerp. De wijn zit in een 'huis' opgebouwd uit 

lagen hergebruikt karton van oude wijndozen. 

Mensen met goede smaak kunnen de wijn kopen voor €39,95,- via wijnhuis.nu. Een klassieke 

win-win: hoe meer wijn er wordt gedronken, hoe frisser de mensen die gebruik maken van 

de inloophuizen van De Regenboog. 

Het leven is te kort voor slechte wijn! 

De wijnen van Mirco Gottardi van Vignaioli Contra Soarda uit Italië komen van een prachtig, 

hooggelegen huis waar ze volledig biologisch werken. De vulkanische bodem zorgt voor een 

volle minerale smaak. De Marzamino Nero uit 2010 is mooi vol, heeft een fruitig kruidige 

neus en is volhardend mineraal op de tong. De Vespaiolo uit 2011 heeft een bloemig 

minerale neus en is zuiver op de tong. Steven: ‘We hebben de flessen in Katwijk laten 

bedrukken met ons eigen ontwerp. Het leven is namelijk ook te kort voor lelijk design!’ 
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Voor meer informatie:  

Boudewijn Besteman, t 075 6122811, m 06 55394432, e info@ribouvin.nl 

 

Voor High Res beeld: 

Wendy van Esveld, t 06 144 95216, e wendyvanesveld@outlook.com 



Wijnhuis 

Wijnhuis, sinds 2012, is een initiatief van Steven de Cleen en Boudewijn Besteman met steun 

van Marco (transport), Rodger en Rene (RemmertDekker), John (Isa-stans), Kees (Ilios), Hans 

(GM Zeefdruk) Fred (Zeefdruk Duijvenvoorden), de mensen van PROUDdesign, verschillende 

wijnhandels uit de buurt en verder.  

PROUDdesign 

Elk merk heeft iets om trots op te zijn. PROUDdesign zoekt dat en maakt het visueel en 

tastbaar. Zodat merken én mensen trots en zelfvertrouwen uitstralen. PROUDdesign is een 

toonaangevend Nederlands packaging- en branddesign bureau en werkt voor merken als 

Brabantia, Arla, Hero en HEMA.  

De Regenboog Groep 

De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met sociale problemen, voor dak- en 

thuislozen, verslaafden en voor mensen met psychiatrische klachten. Vanuit negen 

inloophuizen zorgen zij voor opvang, hulpverlening, zinvolle dagbesteding en werk. Ze 

voorkomen isolement en stimuleren een actieve deelname aan de maatschappij. 

 

 

 

 

 


