nieuwsbrief september, 2018

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
We hebben leuke bloemen gemaakt van
vilt, in allerlei vrolijke kleuren. Ideaal om
in de herfst nog even de zomer in huis te
halen! Ze zijn nu in de winkel verkrijgbaar
en ze kosten maar een euro per stuk!
Op is op!
Nu zijn we alvast bezig met een
Halloween variant, monsterbloemen!
Muwhaha!

De vrijwilliger
Deze prachtige betonnen bloempotten en
waxinelichtjeshouders zijn gemaakt door onze
vrijwilliger Anna. ''Ik kwam op het idee in Brussel.
Daar hebben ze een leuke concept store, waar ze
dingen van beton hadden. Ik wilde dat ook gaan
proberen en na het maken van kettingen wilde ik
iets groters maken. Toen kwam ik op het idee om
bloempotten te maken die ik een persoonlijk tintje
kan geven.
Op 30 september sta ik voor het eerst op een markt
met mijn zelfgemaakte producten. Best spannend!
En ik ben nu bezig met weer een ander beton
product. Er zijn enorm veel mogelijkheden!''

De werkplaats
Nieuw van De Werkplaats! Een prachtig wijnrek,
handgemaakt door een van de jongeren. Zoals op
de foto te. zien is, kun je er 5 glazen in hangen. Er is
daarbij ook nog genoeg plek om wijn, meer glazen
.
of iets anders
neer te zetten (tip: onze
handgemaakte bloemen van vilt!).
Het is nog steeds mogelijk om op bestelling
meubels, zoals kasten en houten rekken te laten
maken. Voor meer informatie kun je bij ons
langskomen in de winkel, of bij De Werkplaats aan
de Duinkerkenstraat 5, (loods 3)!

Nieuws
Op 29 september stonden wij met een eigen kraam
voor onze winkel tijdens het straatfeest in het
Oosterkwartier. Bedankt iedereen die bij ons langs
kwam! Het was druk, gezellig en wij hebben een
ontzettend leuke dag gehad!
Op zondag 21 oktober vieren we Diversity Day in
Groningen! We vieren de diversiteit van de mensen
in de breedste zin. Iedereen mag er zijn! Handmade
Hopes is dan ook geopend van 12:00 tot 17:00.

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

