Handwerkclub De Hesse in de Telegraaf
Als eerste winkel ter wereld om een Granny’s Finest handwerkclub te adopteren,
zijn wij erg trots op “onze” oma’s: op de betrokkenheid bij de wekelijkse breibijeenkomst, de scherpe humor en o.a. de fantastische mutsen, wanten en sjaals die
ze keer op keer in elkaar toveren.
Vindt u het prettig als iemand meekijkt bij het uitkiezen van een montuur? Kom
dan zeker langs op donderdagmiddag, 13:30 - 15:30 uur. De dames van Granny’s
Finest geven graag hun mening!
Vorige week waren mede-oprichter Niek van Hengel en twee heren van de Telegraaf
te gast bij ons in de winkel. Hieronder het stukje in de Telegraaf (11-08-17):

Uitgebreid aandacht voor eenzame oudere
door Niels Kalkman

wat de jongeren bedenken. Waar en
wanneer ze willen. Thuis, achter de tv,
of op de breiclub. „Maar in de praktijk
wordt hier vooral gekwekt”, merkt Ria,
die het clubje begeleidt. „Heel veel
gekwekt”, weet ook de jarige Truus.
„Maar daar kom ik ook voor.”

[...] Een stuk verderop, in De Hesse
Optiek & Oogzorg in Rotterdam, staan
er koekjes op tafel. Truus is jarig. Elke
donderdagmiddag komt een van de
breiclubjes van Granny’s Finest hier bij
elkaar. Om te breien, maar vooral om
te kwebbelen. Het idee is simpel, vertelt
mede-initiatiefnemer Niek van Hengel.
Samen met Jip Pulles zette hij het merk
op. Jonge ontwerpers werken samen
met breiende oma’s: de oma’s maken

En daar komt het idee vandaan, vertelt
Niek. „Op visite bij mijn opa zag ik een
oudere vrouw breien”, vertelt hij. „Ze
wist nog niet wat ze ging maken en
voor wie: familie had ze niet.” Dat
soort ’oma’s’ brengen Niek en Jip door
heel het land samen, om te breien en te
kwekken. De producten die ze maken,
worden op de webshop en in
verschillende winkels verkocht. „Het
zijn echt mooie spullen”, vindt Niek, die
een warme grijze haarband laat zien.
„Maar het is vooral leuk om te zien hoe
gezellig de dames het hebben.”

Lees het volledig artikel op Blendle: https://blendle.com/i/de-telegraaf/...

