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HANDMADE HOPES
'CREATIVITY TAKES COURAGE'

Handmade Hopes is een dagbestedingsproject voor jongeren bestaand uit
een prachtige woonwinkel, concept store en werkplaats in de binnenstad
van Groningen. Bij Handmade Hopes ontdekken jongeren die door hun
persoonlijke situatie (tijdelijk) niet kunnen deelnemen aan school of werk,
waar hun talenten liggen. Door een actieve rol te blijven spelen in de
maatschappij, leren ze weer trots te zijn op zichzelf en gaan ze vol
zelfvertrouwen de toekomst tegemoet.

PRODUCTEN MET EEN VERHAAL
De jongeren
Zoek je nog iets om je tas of sleutelbos
op te fleuren? Deze vrolijke one-of-a-kind
sleutel-/tashangers hebben onze
jongeren gemaakt. Het enige wat we
gebruikt hebben zijn wol, kralen, een
beetje secondelijm en een boel
creativiteit natuurlijk.
Leuk voor jezelf of leuk als cadeau. Ze zijn
nu verkrijgbaar in de winkel voor maar
€3,95 per stuk!

De vrijwilliger
Deze hippe houten klokken zijn handgemaakt door
onze vrijwilliger Koen. ''Ik maak de klokken van platen
multiplex. Deze zaag ik in stroken die ik op elkaar lijm,
zodat de klok de juiste dikte krijgt. Deze verlijmde
stroken zaag ik in partjes die ik vervolgens weer in de
vorm van de klok zaag. Daarna frees ik in de achterkant
de ruimte voor het uurwerk en hanger. Vervolgens plak
ik strookjes berken op de voorkant zodat je een mooi
randje krijgt. Nu volgt het schuren van de klok en als
laatste het plakken van het frontje. Dit kan een frontje
met krijtverf, wolvilt, houtfineer of andere materiaal zijn.
De wijzers snij ik met een lasersnijmachine bij Fablab in
Groningen. Na het laseren spuit ik de wijzers in
verschillende kleuren." Sinds kort heeft Koen zijn eigen
werkruimte in de Biotoop in Haren. Een verzamelplaats
voor allerlei creatievelingen. Op 27 mei hebben ze een
open dag en kun je een kijkje nemen in alle werkruimtes.
Mocht je graag willen zien hoe Koen de klokken maakt,
dan ben je die dag van harte welkom!
.

De werkplaats

.

Deze vrolijke houten kistje zijn bij de werkplaats
van Portalis Veenhuizen gemaakt. In eerste instantie
was het idee om ze alleen voor een kerstpakket te
gebruiken afgelopen kerst. Maar ze zijn buiten de
Kerst natuurlijk ook hartstikke leuk. De kistjes zijn
gemaakt van hout dat anders weggegooid zou
worden. Ze zijn geproduceerd met een accuboor,
grote lijmklemmen, vandiktebank, lijm, schroeven
en een afkortzaag. Bij Arbeidstoeleiding in
Veenhuizen proberen ze al het hout dat over blijft te
gebruiken. Hiervan maken ze producten zoals,
paashazen, vogelhuisjes, kistjes en tafelbladen. Het
hout wat dan nog overblijft wordt in netzakken
gedaan en kan gebruikt worden als brandhout.

Nieuws
We hebben weer een heleboel nieuwe spullen in de
winkel, komt het zien!
Ook zijn we al druk bezig om leuke producten te
maken voor Moederdag. Zoals deze mooie
spijkerart, gemaakt door Sarah! ----->
Op 10 mei (Hemelvaart) is Handmade Hopes
gesloten.
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Openingstijden van woensdag t/m vrijdag van 10.30 - 17.00 en zaterdag van 10.00 - 17.00

www.handmadehopes.nl

