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Fair Trade en hergebruik 
Stichting Fair Trade Eindhoven heeft o.a. een wereldwinkel . Maar het verhaal vertellen achter de originele  fairtrade 

producten is niet genoeg vonden de vrijwilligers. We moeten minder kopen en meer hergebruiken zo leerde ons ook de 

lezing van Anton Luiken  tijdens de Global Goal Week 2018 . Dit vormde mede de aanleiding om ons verder te verdiepen 

in het overmatige gebruik van onder andere  textielvezels in de westerse wereld. Alleen al in Nederland gebruiken we 

jaarlijks 400 miljoen kilo textiel per jaar en dit getal groeit alleen maar. Dit geeft een enorme belasting op het milieu en 

we weten dat de arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken in veel landen nog heel veel te wensen over laat.  Als we 

een bijdrage willen leveren aan de Global Goals moeten we dus: Langer gebruiken, hergebruiken en bewuster kopen 

(biologisch en fair trade). 

Daarom startten we in 2019  het project “hergebruik textiel”.  
 

Onze aanpak 
We begonnen met het inzamelen van gebruikt textiel. Nog goede kleding wordt verkocht en de opbrengst gaat naar 
goede doelen.  Versleten of kapotte kleding en ander textiel is voor ons een inspiratiebron: wat kan hier van gemaakt 
worden? En wie vindt het leuk vinden om daarmee aan de slag te gaan?  
Met een groepje vrijwilligers hebben we wat voorbeelden gemaakt en zijn we op pad gegaan. 
 
We hebben contacten gelegd in diverse wijken en vonden enthousiast gehoor, vooral bij vrouwen die het fijn vinden om 
anderen te ontmoeten en die graag praktisch bezig zijn.  
In deze brochure ziet u wat er in de verschillende wijken is gemaakt. We hopen dat het een inspiratiebron biedt. De 
meest foto’s spreken voor zich. Waar nodig vindt u een toelichting of patroon.  
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Knuffels 

 

 
 
Van een eenvoudig patroon kunnen van de vele restjes 

en oude lapjes heel verschillende knuffels gemaakt 

worden. Tip: vul ze met kapot geknipte oude sokken of 

kapot geknipte oude panty’s.  
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Trek alle patroondelen over op 

patroonpapier, ook de buik, de 

neus en de ogen. 
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Kussens 

 

 Kussen maken blijkt een heel inspirerende activiteit te zijn.  

 Een greep uit de gebruikte technieken: 

Maak van lapjes een compositie en naai ze aan elkaar. 

 

Van een T-shirt kan je kussens maken zonder een naaimachine te gebruiken.  

Neem een kussenvulling vouw hier een T-shirt omheen. Knip rondom 

inkepingen van ongeveer 3cm diep en 2 cm breed. Knoop zo de onderkant en 

de bovenkant van het kussen aan elkaar. 

 

Van een T-shirt kan je kussens maken 

zonder een naaimachine te gebruiken. 

Neem een kussenvulling vouw hier een T-

shirt omheen. Knip rondom inkepingen van 

ongeveer 3 cm diep en  

2 cm breed. Knoop zo de onderkant en de 

bovenkant van het kussen aan elkaar. 

 

Kussens maken van spijkerstof of T-shirts  

Van oude spijkerbroeken en T-shirts kan je prachtige kussens maken. 

Verzamel verschillende tinten spijkerbroeken, een ritssluiting, dunne stof voor het binnen kussen. Kussenvulling kan ook 

gemaakt worden van restjes katoen. Maak een keuze voor de vorm en de afmeting en teken het patroon uit op ruitjes 

papier. Knip de patroondelen uit de stof en naai het kussen in elkaar. Je kan de stof van het kussen decoreren door er b.v. 

lintjes, kantjes op te naaien of ze bestempelen met textielverf.  
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Tassen 

   

  

 

 

 

 

 

Met eenvoudige stempel en druktechnieken wordt een 

simpele tas een juweeltje.                                                                     

 In wereldwinkel Eindhoven zijn regelmatig workshop 

“hergebruik” zie www.wereldwinkeleindhoven.nl          

Kleine tasjes, toiletzakjes, pennenzakjes zijn erg leuk om te maken 

en komen altijd van pas. Verzamel stofjes, ritsen uit oude kleding, 

haakjes, sluitingen van oude tasjes. De patroontjes van de kleine 

tasjes zijn verkrijgbaar bij de wereld winkel. Hulp nodig vraag naar 

de mogelijkheid voor een workshop.  
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Enveloptas. 
 

Maak je eigen tas met restmaterialen. Verzamel stoffen van oude kleding, gordijnstoffen, oude spijkerbroeken, dun leer, 

jute zakken, plastic zakken. Bewaar ook gespen, haakjes, riemen van oude tassen. Deze kan je weer hergebruiken. Creëer 

hiermee nieuwe combinaties. Geef je tas een extra look door oud plastic te gebruiken. 

            

Werkwijze hergebruik plastic, fusing plastic: 

Verzamel oude plastic zakken, knip delen uit en maak hiermee een nieuwe compositie op een stuk bakpapier. Dek het 

geheel af met nog een stuk bakpapier. Leg het geheel vervolgens enkele seconden onder een warmtepers 150 graden. Je 

eigen ontwerp is klaar om te verwerken in je tas.  

   

Wil je zelf ook een enveloptas maken?  

Informeer in wereldwinkel Eindhoven naar de mogelijkheden van een workshop: fairtrade.ehv@gmail.com 

 

                      

mailto:fairtrade.ehv@gmail.com
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Kransen maken van stofjes. 
 

   

Maak van restjes stof in mooie kleurcombinaties een bloemenkrans .  

Wat heb je nodig? Dunne stoffen, jute stof, linten, een raamwerk en een schaar. 

Kies verschillende stoffen uit en knip hiervan smalle stroken. Per stof kan je de maat ook afwisselen. Neem b.v. van jute 

langere stroken omdat je hiermee dikkere kopen maakt. Probeer het vooraf even uit. Heb je een keuze gemaakt, begin 

dan de stroken stof aan je raamwerk te knopen. Werk symmetrisch en bouw je werkstuk stap voor stap op.  

 

  

 

 

Hals kettingen maken van sjaaltjes en T-shirts 
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Verzamel oude sjaaltjes, T-shirts, kraaltjes, ringen, gespen enz. 

Tip, spreid deze materialen voor je uit. Laat je inspireren door de materialen 

en kleuren en kies je stofjes. Maak proefjes. Knip stroken, draai de stof bij 

elkaar, bind af met kraaltjes. Stap voor stap werk je toe naar je eigen 

persoonlijke creatie. Meer ideeën nodig? Kijk ook eens op Pinterest 

 

       
             

Schorten maken van overhemden 

            
 Van versleten overhemden kun je super leuke schorten maken. Gebruik de voorkant van de bloes.  

Knip vanaf de onderkant mouw schuin omhoog tot aan de kraag. Herhaal dit aan beide kanten. Dit wordt de voorkant van 

je schort. Zigzag de afgeknipte delen. Spelt een naadje van 1 cm om en stik het met de naaimachine. Van de achterkant 

van de bloes of de mouwen kan je de banden knippen. Bepaal de lengte en de breedte van de banden. Vouw de banden 

dubbel, spelt en stik ze door. Naai ze vervolgens aan de schort. Natuurlijk kun je de schort ook personaliseren, door er 

b.v. een naam of titel op te drukken. Leuk als cadeautje!!! 

 

 

 

Bloempotjes 
 

Overpotten maken van restanten stof of een oude spijkerbroek is helemaal hip.  
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Werkwijze; verzamel oude bloempotten en stofjes. 

Meet de omtrek van de pot + 2 cm naad, meet de hoogte van de pot tot het midden van de onderkant + 2 cm naad. 

Teken deze maten op de stof uit. Neem extra hoogte als je de bovenrand wil omslaan. Knip de stof uit. Naai de zijkanten 

dicht en vervolgens de onderkant. Decoreer je bloempotje b.v. met lintjes, kraaltjes, rafels. 

 

 

Ook van oude wollen truien kun je overpotten maken. Knip de benodigde onderdelen uit een oude trui, maar flink groter, 

met het vervilten krimpt de wol namelijk!  

Het vervilten doe je in de wasmachine of in een handwasje. Maar belangrijk is dat je het geheel met zeep en te heet 

wast.  

      

 

 

Kussen workshop voor kinderen 
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Restjes stof kiezen voor je kussen 

1. Een figuur overtekenen op doorzichtig papier 

2. De figuur uitknippen 

3. Dit patroon op een stuk strijk vlieseline leggen en 

vastspelden 

4. Uitknippen 

5.  Op een restje stof spelden en strijken  

6. Het papier van de vlieseline trekken en met de 

plakzijde op het kussenstof strijken 

7. De kussenovertrek (door begeleider) laten naaien op 

de naaimachine 

8. Het binnenkussen in de sloop stoppen 

9. De open zijde met de machine of met de hand 

dichtnaaien 

  



12 
 

 

 

 

 

 

 

Colofon: 
Teksten    Jeanne Hollemans en Marianne Kemps 

Foto’s en ideeën  Nicole Holthaus, Tiny koppens, Jeanne Hollemans 

Vormgeving  Marianne Kemps 

 

Dit project is een succes geworden dankzij 
de enthousiaste inzet van : 

de mensen van wijkcentra De Dommel, het Akkertje en Fab 28, 

de vrijwilligers van stichting Fair Trade Eindhoven,  

de workshopbegeleiders 

en vertrouwen van de subsidiegevers. 

 

         


