
Bij Living Stories vind je alleen producten 
die een verhaal vertellen, zoals dit keramiek 
uit het Arnhems Keramiek Atelier. Keramiste 
Esther van Groeningen vond het zonde  
dat veel klei in de prullenbak verdwijnt, 
omdat het bijvoorbeeld opgedroogd of 
verkeerd gemixt is. Hiervan maakt ze nu  
uniek keramiek. Juist omdat nooit dezelfde 
klei wordt gebruikt, zijn alle voorwerpen 
anders. Een leuk verrassingselement, 
waardoor het aardewerk van dit label echt 
een eigen karakter heeft. 

Recycle klei

Mokken € 24,95 per 2 stuks 
(living-stories.nl)

Samenstelling: Natascha Klootsema • Voor verkoopadressen zie pag. 135

Mooi initiatief: Nederlandse ontwerpers bedachten artikelen met een vleugje 
design die door mensen met een (verstandelijke) beperking kunnen worden 
gemaakt. Het resultaat: prachtige huis-, tuin- en keukenaccessoires van 
duurzame materialen als papier en klei, waarin je de hand van de maker ziet. 
Bijvoorbeeld deze gebaksbordjes die nooit honderd procent hetzelfde zijn.  
En dat maakt ze juist extra mooi. Gebakschotels € 22,95 per set van 4 (mooidoormij.nl)

De kelims van het Amsterdamse label The Kindred Spirits zorgen  
voor warmte en kleur in huis. Ze worden met de hand gemaakt door 
lokale ambachtslieden in Turkije en zijn aan twee kanten te gebruiken. 
Kelim vanaf € 99,95 (thekindreds.com)

Bij de sociale onderneming Sûr 
Atelier maken nieuwe Nederlanders 
(vluchtelingen met Nederlandse status) 
woonaccessoires, kleding en tassen. 
Wie deze ambachtslieden aan het 
werk wil zien, kan langsgaan in de 
winkel met bijbehorend café aan de 
Gedempte Oude Gracht in Haarlem. 
Hier wordt gewerkt, gepraat, gelachen 
en kun je zien hoe de producten  

Nooit hetzelfde

Vleugje Verweggistan

Meet de makers

tot stand komen. Deze halflange 
kimono komt er ook vandaan. Lekker 
om thuis in te loungen. 
Kimono van 100% linnen € 89,- (sur-atelier.nl)

Gelukkig maar dat het ambacht weer helemaal terug is, want de liefde spat vaak 
af van producten die met de hand gemaakt zijn. Zo ook bij deze beauty ’s.

Met       handgemaakt

UNIEK

Jouw eigen tas
Een mooie leren tas is a girls  
best friend. En als deze door jezelf 
is gemaakt, is het helemáál een 
aanwinst. In het Amsterdamse atelier 
van Monsak kun je workshops 
volgen waarbij je een eigen tas 
maakt van ‘gered’ leer. Dit leer is 
door grote modehuizen afgekeurd 
en krijgt bij Monsak een tweede 
kans door om de minder goede 
stukken heen te snijden. Je kunt 
kiezen uit twee workshops: een 
‘mini’ van een halve dag, waarbij je 
een schouder- of heuptasje maakt  
of een ‘maxi’, waarbij je een shopper 
of rugzak creëert (hele dag). Liever 
een kant-en-klare tas kopen bij 
Monsak? Ook dat is mogelijk. Kijk op 
de website voor de workshopdata. 
Workshop mini € 99,- en maxi € 199,- (monsak.nl)

SHOP & DO AT HOME

WORKSHOP
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Natascha Klootsema is trendwatcher en eigenaar van  
de website flavourites.nl – feelgood shops & experiences. 

Elke maand deelt ze de leukste webshops, workshops,  
pop-up shops en conceptstores met ons.

Shoppen en beleven met 

Natascha



Goud 
waard

Als scherven geluk brengen, 
waarom zou je een gebroken 
vaas of ander voorwerp dan 

plakken? Het antwoord is simpel: 
omdat de eeuwenoude Japanse 
Kintsugi-techniek laat zien dat 

weggooien zonde is. De Kintsugi 
Repair Kit van Humade bestaat 

uit tweecomponentenlijm en 
goudpoeder. Hiermee plak je  

scherven weer aan elkaar en wordt 
een gebroken voorwerp misschien  
nog wel mooier dan het eerst was. 

Kintsugi Repair Kit € 27,- (maisonkoos.nl)

Afrikaans vakwerk
Deze Binga manden van Gone Arty worden fairtrade en met de hand gemaakt in 
Zimbabwe door BaTonga-vrouwen, die het ambacht van moeder op dochter overbrengen. 
Zij verdienen hiermee een stabiel inkomen, waardoor ze hun gezin kunnen onderhouden. 
Het maken van een mand met een doorsnede van 35 centimeter duurt maar liefst twee 
weken. Oorspronkelijk worden de grote manden gebruikt voor het ‘wannen’ van graan, 
oftewel voor scheiden van het kaf van het koren. Bij ons in huis kunnen ze voor allerlei 
doeleinden worden gebruikt: als plantenmand, voor het opbergen van tijdschriften, 
houtblokken, speelgoed of... als wanddecoratie. Mand vanaf € 8,95 te koop via boxworx.nl

Kromme pootjes
Ze zijn een beetje wiebelig en niet altijd even recht, maar dat maakt 
deze kandelaars van het label K’willeminhuis nu net zo charmant.  
Ze zijn ontworpen door Esther en haar vader Willem – die na 
een beroerte is gaan lassen – en worden in een sociale werkplaats 
in elkaar gezet. Mooi in een groepje bij elkaar, maar ook los zijn  
de kandelaars echte sfeermakers. 
Kandelaars verkrijgbaar in wit, antraciet en taupe vanaf € 44,99 (tablejoy.nl)

Muurbloempjes
Heel decoratief; deze hand-
gemaakte bloemenkrans van 
Snow and Rose. De basis is 
gelaserd uit populierenhout, 
de bloemen uit cederhout. 
Mooi om aan een kastdeur of 
aan de muur       te hangen. 

De producten van Abbeylab zijn zowel 
qua design als inhoud minimalistisch 
en puur (en zonder poeha). Dit nieuwe 
beautymerk maakt honderd procent 
natuurlijke beautyproducten. In een 
abdij met bijbehorende kruidentuin en 
-laboratorium worden kruiden en bloemen 
als ginseng, fenegriek en lavendel verwerkt 
in beautyproducten als miracle oil, hydration 
spray en deodorant. Wel even opletten:  
de producten zijn beperkt houdbaar.

Beautyproducten vanaf € 10,- (abbeylab.nl)

Puur natuur

Karen Zeedijk
Tuftster

Karen is professioneel tuftster bij het 
Textiellab, verbonden aan het Textielmuseum 
in Tilburg. Door middel van deze 
ambachtelijke techniek worden hoogpolige 
wand- en vloerkleden gemaakt. Karen: 
“Tuften staat weer volop in de belangstelling. 
Een getuft wand- of vloerkleed zorgt voor 
warmte en persoonlijkheid in huis en draagt 
bij aan een goede akoestiek. Het is een grove 
techniek: de naalden waarmee we werken zijn 
een halve centimeter groot en we werken met 
zes draden tegelijk. In het Textiellab tuften we 
in opdracht; standaardwerk maken we niet.” 
Wie een bezoek brengt aan het Textielmuseum 
kan de tufters – en andere ambachtslieden – in 
actie zien. Karen: “We zijn een soort ‘pratende 
museumstukken’ en geven ook rondleidingen. 
Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dit 
soort ambachten in stand houden. Een wand- 

of vloerkleed tuften, is arbeidsintensief 
en kost bloed, zweet en tranen, 

maar het is juist ook prachtig. 
Het resultaat is een persoonlijk, 

zwaar one of a kind gemaakt 
product, waarvan het 
ambacht afspat. Omdat 
tuften arbeidsintensief 
is, zijn de producten ook 
kostbaar. Daarom raad ik 
mensen altijd aan nog even 
door te sparen als ze een 

getuft product willen kopen, 
maar het geld niet hebben. 

Robots nemen de techniek 
nu soms over, maar het verschil 

met handwerk is groot. Machinale 
productie is vaak weliswaar 

goedkoper, maar het ziet er toch anders 
uit. Met het handtuften komt er écht ziel in 

een kleed. Het leuke van tuften is dat je van 
alles kunt uitproberen, zowel qua materialen 
als qua kleuren. Wat mij betreft wordt de hele 
wereld volgetuft.” Meer info: textiellab.nl

PORTRET

ECO

Met       handgemaakt

Bloemenkrans 
€ 40,-

 (snow-and-rose.com)

Van macrameeen tot 
breien en haken: 

Knit&Knot
 is dé beurs waar je 

je creat ief kunt uit leven! 

Van 24 t/m 26 oktober 
in de Koepelhal in Tilburg. 
Meer info: knitenknot.nl

:

UNIEK
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