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Ook Wereldwinkels Boarnsterhim geven een Piet Hein Eek-mand weg
In de nationale Fairtrade Week die eind oktober plaatsvond draaide alles om FairWisselen. Klanten werden opgeroepen hun cadeau eens te kopen in de Wereldwinkel.
Elke aankoop van meer dan 10 euro werd beloond met een kans op een echte Piet Hein
Eek door een kaartje met adresgegevens in te leveren. In het hele land werden 400
vazen en manden weggegeven. De Wereldwinkels van Grou en Wergea werkten bij deze
landelijke actie samen. Daar werden in beide winkels samen zo’n 60 kanskaartjes
ingeleverd.
Aan Tjalling Dijkstra, voorzitter van Businessclub Grou de eer om het winnende kaartje te
trekken. Janke Gerbrandij uit Jirnsum was de gelukkige winnaar. Afgelopen zaterdag
werd de prijs door de heer Dijkstra – in het bijzijn van vertegenwoordigers van de beide
organiserende winkels- voor de Wereldwinkel van Grou aan haar overhandigd. De
festiviteiten rond het evenement “Proef Grou’ vormden een mooie omlijsting voor de
uitreiking. De vrijwilligers van Wereldwinkel Grou waren blij mee te kunnen doen met
deze extra winkelopening. Zij bieden bezoekers graag een extra gelegenheid de
bijzondere artikelen te zien én te kopen. Hun partners in Fairtrade, de handwerkers in de
Derde Wereld, willen namelijk graag meer producten leveren, zodat zij met de verkoop in
hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
De gewonnen mand van geregen latjes van palmhout heeft een bijzondere
ontstaansgeschiedenis. Importeur Fair Trade Original kwam in contact met Piet Hein Eek
dankzij Dutch Design in Development. DDiD koppelt Nederlandse ontwerpers aan kleine
producenten in ontwikkelingslanden. Samen met lokale ontwerpers en ambachtslieden
worden nieuwe producten ontwikkeld die passen in de hedendaagse westerse markt.
DDiD biedt Nederlandse ontwerpers de gelegenheid om inspiratie op te doen en te
werken in andere omstandigheden met vaak nog niet eerder gebruikte materialen en
technieken.

Palmhout is voor de Vietnamese houtbewerkers een mooie en snelgroeiende grondstof.
Nadeel is dat het snel krom trekt. Met een speciaal ontwerp loste Piet Hein Eek dit
probleem op. De manden zijn opgebouwd uit dunne aan elkaar geregen latjes. Deze
kunnen krimpen en uitzetten wat ze willen - het product blijft intact.
Eek: 'Het in elkaar zetten van de eerste producten was best ingewikkeld. Ik had
onmogelijke tekeningen opgestuurd en het rijgen van de houtjes is priegelwerk. Het hele
dorp kwam om ons heen staan en keek ons op de vingers. Iedereen wilde meedoen. Op
een gegeven moment kregen we hulp van een man die veel viste. Hij kon het visdraad
dat wij gebruikten heel strak aantrekken en geweldig goeie knopen leggen. Toen ook de
zoon en dochter van de houtwerker, die vakantie hadden, voor gingen doen hoe je de
latjes het beste kon rijgen, kwam de sfeer erin. Op een gegeven moment zaten we met
vier paar handen die perfect samenwerkten een prachtige mand te rijgen. Zo zijn zeven
mooie prototypes tot stand gekomen voor manden, schalen en onderzetters.'
kortere versie van de informatie over de mand:
De gewonnen mand, die door Piet Hein Eek is ontworpen, is heel bijzonder. De mand is in
Vietnam gemaakt van dunne latjes palmhout, die met visdraad aan elkaar zijn geregen.
Palmhout kan makkelijk kromtrekken, maar met deze constructie is dat niet
meer mogelijk. Er zijn manden in verschillende soorten en maten; in de wereldwinkel
kunt u enkele onderzetters en manden bekijken en kunt u terecht voor informatie of
bestelling van deze prachtige producten.

De schuingedrukte alinea’s kunnen eventueel bij tekort
aan ruimte vervangen worden door de daar onderstaande korte versie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor meer informatie:
namens Wereldwinkel Grou, Lenie Braks, telefoon: 0566 621894. www.wereldwinkelgrou.nl.
namens Wereldwinkel Wergea, Iteke Wiersinga telefoon:058-2551232
Foto van uitreiking volgt op 19-12-2010

