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Asia Home breidt collectie uit met het duurzame Four Leaves 
 
Geïnspireerd door de Aziatische leefstijl, selecteert Asia Home oprichter Marieke Deckers 
de mooiste, fair gemaakte en duurzame home & lifestyle-items. De jonge online winkel 
krijgt direct waardering, getuige de nominatie voor de New Webshop Award 2020. Asia 
Home biedt al exclusief items van Tallentire House in Nederland en België aan en voegt nu 
items van Four Leaves aan haar persoonlijk gekozen collectie toe. 
 
Het in Sri Lanka gevestigde Londense designlabel Tallentire House van ontwerper Lindsay 
Taylor is in Nederland en België exclusief te koop via Asia Home. De items worden zo 
duurzaam mogelijk gemaakt door vrouwen in Sri Lanka en India die daarmee hun eigen 
geld kunnen verdienen, iets dat helaas nog geen dagelijkse gang van zaken is in deze 
landen.  
 
Nu komt daar het merk Four Leaves bij. Ook de oprichter van dit merk zet zich in voor een 
eerlijkere wereld. Bij elke verkoop van een dekbedovertrekset of handdoekenset, doneert 
Four Leaves een speciaal ontwikkelde slaapzak of handdoek aan een kind in een weeshuis 
in Sri Lanka. 

Je herkent het lifestyle merk Four Leaves aan de vier blaadjes op de items die refereren aan 
de vlag van Sri Lanka. Deze zijn een verwijzing naar de vier deugden van het boeddhisme: 
naastenliefde, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid. In ons drukke leven vergeten 
we nogal eens om de tijd stil te zetten. Four Leaves ziet onze bad- en bedroutines als 
momenten voor bezinning, waarmee je je oplaadt met positieve energie en waarbij je met 
de donatie ook teruggeeft.  

Ook de Tallentire House kussens en tasjes dragen bij aan een meer relaxte en positieve 
leefstijl. Doordat je geniet van de kussens tijdens een ontspannen moment of door het 
gemak van de unieke tasjes, wetend dat je bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van het 
leven van de vrouwen die de items maken. 

Met een item van Asia Home, maak je de wereld een beetje mooier.  

 

De Asia Home collectie 
De collectie bestaat uit verschillende home & lifestyle-items die zo duurzaam mogelijk 
worden gemaakt van natuurlijke materialen met een minimale impact op de aarde. Asia 
Home sluit bewust een faire deal met veel liefde voor design, kwaliteit en eerlijk 
vakmanschap.  
 
Slapen Slaap nog lekkerder onder het duurzame beddengoed van Four Leaves. Asia Home 
biedt verschillende kleuren en maten aan in de luxe materialen katoen percal (crispy) en 
katoen satijn (zacht). De junior set is ook in een glow in the dark versie verkrijgbaar. 
 
Baden De Four Leaves handdoeken zijn gemaakt van een hoogwaardig kwaliteit katoen. Asia 
Home biedt verschillende kleuren en maten aan voor zowel volwassenen als kinderen. 



 
Wonen De Tallentire House kussens zijn gemaakt van 100% canvas-katoen en verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en twee maten. Canvas is een natuurlijke en ongebleekte stof van 
stevige kwaliteit. De print is uniek ontworpen door designer Lindsay Taylor. Het 
binnenkussen is gemaakt van kapok. Kapok is een natuurlijke en biologische vezel, geoogst 
van de tropische kapokboom en van nature hypoallergeen. Asia Home biedt nu ook Four 
Leaves servetten aan, die zijn gemaakt van de stof die overblijft bij het maken van het 
beddengoed. 
 
Reizen Net als de kussens, zijn de Tallentire House tasjes gemaakt van canvas en 
verkrijgbaar in verschillende kleuren en twee maten. Elke print is ontworpen door designer 
Lindsay Taylor. Het tasje is perfect om al je essentials in te bewaren voor op reis of 
onderweg, bijvoorbeeld als bag-in-a-bag. Speciaal voor op het strand, is er een felgekleurd 
strandlaken, voorzien van het Four Leaves logo. De bijgeleverde draagriem is gemaakt van 
recyclede PET-flessen, gevonden op het Sri Lankaanse strand. 
 
Over Asia Home 
Het verhaal van Asia Home begint in 2018 als oprichter Marieke Deckers met haar gezin op 
reis is in Sri Lanka. Marieke: “Ik werd verliefd op het design en de kwaliteit van de items van 
Tallentire House. Later werd me ook duidelijk hoe bijzonder het is dat vrouwen in Sri Lanka 
en India hiermee hun eigen geld kunnen verdienen. In 2019 ben ik teruggegaan om dat met 
eigen ogen te zien. Ik ben vereerd dat Lindsay Taylor, de Londense designer van Tallentire 
House met mij wilde samenwerken om deze mooie, fair gemaakte en duurzame items ook in 
Nederland en België aan te bieden.” 
 
“Toen Shiran Gort, de man achter Four Leaves contact met mij opnam voelde ik eenzelfde 
klik. We hadden al eerder contact via Instagram; ik vind zijn merk en items namelijk 
ontzettend tof, het heeft diezelfde mix van luxe, duurzaamheid en fair handelen als bij 
Tallentire House. Wat ons ook verbindt is dat Shiran zelf is geadopteerd en dat mijn man en 
ik onze zoon hebben geadopteerd. We vinden het allebei belangrijk om actief iets terug te 
doen.” 
 
Noot voor de redactie 
Hier vind je een aantal foto’s en natuurlijk kun je ook foto’s van onze website gebruiken. 
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kun je contact opnemen met 
Marieke Deckers via 06 18 13 13 71. 


