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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
Dit is een poster ontworpen door een van
de talentvolle jongeren. Het is ontworpen
met behulp van het online programma
Canva. Ze heeft eerst een quote
opgezocht en daarna gekeken welke
achtergrond er mooi bij paste. We hebben
de poster vervolgens laten afdrukken en in
een klembord gedaan. In de winkel
hangen verschillende posters die gemaakt
zijn door de jongeren. Kom je snel de toffe
postercollectie bewonderen?

De vrijwilliger
Dit is een winkeltje handgemaakt door onze
vrijwilliger Riek. Het winkeltje is gemaakt van een
oude doos. Ze spaart allerlei dingen die bij een
bepaald thema passen. Riek verzamelt veel, maar
maakt de meeste spulletjes zelf. Zoals tasjes van
leer en papier,. een klein leren beursje, en een
kacheltje van een wc rol. De vloer is gemaakt van
ijslolly stokjes.. Je kan de dozen ook sparen en op
elkaar zetten. Zo heeft Riek onder andere ook nog
een kroeg, atelier en een oude gevangenis gemaakt.
Het heeft ongeveer 9 uren geduurd om het
winkeltje af te krijgen.

De werkplaats
Deze unieke kapstok is gemaakt door de
werkplaats. Het hout is afval hout van een
Hoveniersbedrijf bij hun op het terrein.
Er hebben meerdere jongeren aan mee
gewerkt, samen met werkbegeleider David. Ze
hebben gewerkt met de volgende hout soorten:
Douglas en Hardhout. Het hout is verlijmd en
ook met draadeind met borgmoeren vast gezet.
Hierna is het geschuurd en in de Lijnolie gezet.
Het resultaat mag er zeker zijn!

Nieuws
.
In het nieuwe jaar zijn we direct begonnen met het
opknappen van de winkel. We hebben de muren wit
geschilderd en alle spullen uitgezocht. Ook is de winkel
opnieuw ingericht. De kerstproducten zijn eruit en er zijn
nieuwe leuke dingen in de winkel te vinden. Een frisse start
van het nieuwe jaar!
Daarnaast zijn wij al druk bezig met het maken van unieke
cadeautjes voor Valentijn.. Love is in the air!

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

