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naald en draad, knopen, kralen en TASJES…

Waar zijn we nu mee bezig?

Workshop tasjes oppimpen
In ons open atelier aan de KENYATTASTRAAT 4 konden bewoners terecht op 4
speciale avonden om katoenen boodschappentasjes te ‘CUSTOMIZEN’, het
aanpassen van onze tas aan uw persoonlijkheid. De tasjes konden geborduurd
worden of worden versierd met pailletten, lapjes, verf, kant, kralen, veren etc.
Hoe eigenwijzer het logo ‘uitgebouwd en omgebouwd’ wordt, hoe leuker.
Materialen en voorbeelden, ideeën en handigheidjes, gezelligheid en koffie, het was allemaal
aanwezig tijdens de avonden. Deelname was gratis.
Wat een lol kunnen vrouwen onder elkaar hebben! Dat borduren werkt
altijd verbroederend, binnen 10 minuten is er een sfeer van vertrouwdheid
en komen de mooiste buurtverhalen naar boven. En we dijen uit.
Begonnen we voorzichtige met 7 vrouwen die wel eens iets wilden weten
over dit oppimpen, customizen en personalizen, groeien we uit tot 17 paar
vlijtige handen plus accordeonist vorige week. Voor vanavond staan 24
mensen gepland in het kleine slakkenhuis, een pandje dat eigenlijk
bedoeld is voor het huisvesten van een persoon. Met de klapstoelen van
de buurvrouw, campingtafeltjes, tussendeuren op schragen zullen dit toch
gedenkwaardige avonden zijn voor iedereen die eraan heeft meegedaan. Voor mij zeker, het
bevestigt weer het gevoel dat als er maar een aanleiding is om samen iets te maken, het
vanzelf wel goed komt.
Waar we over gesproken hebben, ja…., dan had je er maar bij moeten zijn! Over Angina, het
principe van een buurthuiskamer, de mode van zomer 2007, kleinkinderen, kleuren die
vloeken of niet en natuurlijk WONEN IN TANTHOF!
1 maart is de uiterste datum dat de tasjes ingeleverd kunnen worden. Er wordt een
tentoonstelling mee gemaakt in de bibliotheek Tanthof, waar een deskundige jury de meest
persoonlijke eruit zal moeten destilleren. De tentoonstelling zal zijn van 8 t/m 22 maart.

1

Oppimpen schooltasjes gaat ook van start
Ook de 6 basisscholen gaan aan de slag met de boodschappentasjes. Op de christelijke
basisschool De Regenboog zijn de leerlingen al bijna klaar.
De knopendoos van de moeder van meester Henk wordt met
respect behandeld. “Kijk, deze knoop zat vroeger nog aan mijn
regenjasje als kind!” vertelt meester Henk. Het is prettig om hier
even een kijkje in de keuken te kunnen nemen van vakkracht Lidy
Thijs. Zij voegt met gemak andere technieken als letters stempelen,
dubbelzijdig plakvlieseline strijken toe aan het versieren van de
tasjes, de lesbrief voor de andere scholen wordt daardoor
uitgebreid!
Het is verrassend dat groep 8 ondanks de CITO-tijd zo
geconcentreerd bezig is met naald en draad.
Op 19 april zullen alle tasjes af zijn. Aan elk tasje is dus uren gewerkt, ze zijn allemaal
verschillend geworden, aangepast aan de persoonlijkheid….... Op elk tasje heeft elk kind
een logo van zijn of haar naam ontworpen, en wat is er persoonlijker dan je eigen naam?
DE TASJESLIJN
Alle tasjes samen zullen aan een waslijn van meer dan 2 kilometer door de wijk gaan, van
school naar school, oversteken van oost naar west. Een teken van verbinding, een symbool
van samenwerking. We hopen dat er veel ouders, vrijwilligers, buurtbewoners zullen zijn die
ons willen assisteren in het opgangen van deze immense lijn. 6 scholen, 1600 leerlingen,
een verhuisbedrijf, leerkrachten, gemeente Delft-afdeling-lantaarnpalen, samen komen we er
wel!
In de volgende nieuwsbrief zullen de projecten Vriendjes, Klik, Kassameisjes aan bod
komen. Die zijn dan in volle gang, wie weet doet u eraan mee!
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