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Aanbieding geldig t/m 4 november

25% korting

op de serpentijnsteen beelden van Amandla Fairtrade
Deze beelden zijn gemaakt door kunstenaars uit Zimbabwe. Mensen hebben het daar momenteel door politiek mismanagement niet makkelijk. Met de aankoop van deze beelden
helpt u producenten toch een menswaardig bestaan op te bouwen.

Zo worden serpentijnsteen beelden gemaakt...
Pas een aantal decennia geleden werd in Zimbabwe ontdekt dat serpentijnsteen
prima basismateriaal is voor het maken van beelden.
Met gevoel voor precisie en de juiste verhoudingen vormen de kunstenaars uit deze bijzondere steen diverse familiebeelden en beelden als Hippo het nijlpaard met
zijn gladde volle lichaam. Dankzij de combinatie van de prachtige kleuren en patronen én creativiteit van de kunstenaar, is elk beeld uniek. Op diverse locaties in Zimbabwe ligt serpentijnsteen dicht aan de oppervlakte. De steen wordt in brokstukken
van verschillende grootte uitgehakt en de kunstenaars ontdoen de gewonnen stenen ter plekke van overtollige scherpe en onregelmatige randen. Een ton Serpentijnsteen bevat gemiddeld vijftig brokken voor beelden van ieder circa 30 cm. Per
dag maakt een kunstenaar gemiddeld drie familiebeelden. Het zijn de vrouwen die
daarna met maar liefst acht gradaties schuurpapier de beelden in een bak met water helemaal glad schuren. Dit schuren kost overigens net zoveel tijd als het creëren van een beeld. Vervolgens gaan de beelden terug naar de kunstenaar die ze
verwarmt en met was behandelt.
Hierdoor ontstaat de kenmerkende diepe kleur.

Deze mooie grote schaal is
gemaakt van
gerecyclede wijnflessen.

Chili

29,95

Ook deze hangers zijn van
gerecyclede glas
Chili

17,95

Er gaat niets verloren….
Deze kleine tere zijde coconbloemen worden gemaakt van
de overgebleven lege cocons
van de zijderups.

Noorden van Thailand
Per stuk
7,95

Wereldwinkel Roden
Nieuweweg 7
9301 GP Roden
050-5010440

Maandag: 13.30 tot 17.30;
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 tot 17.30;
Zaterdag: 9.30 tot 17.00

