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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
Frency is bezig om de sááie kantoren van
Elker op te vrolijken, met veel kleur en
gezellige hoekjes om te zitten! Ook
hebben we het logo van Elker gemaakt
van kleine houtrondjes en De Werkplaats
heeft de achtergrond gemaakt. Het
personeel is er al ontzettend blij mee, en
gaan weer met plezier naar hun werk!

De vrijwilliger
Reny is onze nieuwste aanwinst, en ze maakt deze
supermooie poppen helemaal zelf!
''Toen ik nog een jong meisje was maakte ik
honderden prachtige kledingstukjes voor al mijn
poppen. Ik werd dan ook een verwoed verzamelaar
van allerlei prachtige en bijzondere stofjes. Lilly (de
pop) is compleet handgemaakt en uniek. ik gebruik
katoen, linnen, zijde en een polyestermengsel voor
de materialen. Haar gezicht is geborduurd en daarna
beschilderd.''
Alle poppen van Reny zijn one-of-a-kind. Kom eens
in de winkel kijken om meer unieke poppen van
Reny te bekijken!

De werkplaats
We hebben sinds kort it prachtige specerijenrek in
de winkel hangen, door Quentin en David van De
. gemaakt!
Werkplaats
Natuurlijk kun je er ook andere spulletjes in kwijt
.
dan specerijen.
Super leuk voor in de keuken, maar
ook in de woonkamer! ''Zoals veel de producten die
we maken is het van sloophout gemaakt. En we
hebben er anderhalf tot twee dagen over gedaan.
Oorspronkelijk was de kast gemaakt voor een
collega die wegging, maar bij Handmade Hopes
vonden ze hem zo mooi dat ze er ook een wilden
voor in de winkel, dus hebben we er nog een
gemaakt!''

Nieuws
We hebben kort geleden onze etalage een leuk
zomerthema gegeven!
We hebben samen canvasdoeken beschilderd en
vrolijke slingers gemaakt. Verder hebben we weer
een heleboel nieuwe linnen tasjes versierd met
allerlei kleurrijke patronen en tekeningen.
Kom eens langs om het te bewonderen!

Volg ons op

Handmade Hopes - Oosterstraat 28, 9711 NV Groningen
T:Handmade
050 - 851 39 78
Hopes - Oosterstraat 28, 9711 NV Groningen
Openingstijden van woensdag t/m vrijdag van 10.30 - 17.00 en zaterdag van 10.00 - 17.00

www.handmadehopes.nl

