FEELGOOD
Design kan veel vreugde brengen door mooi
te zijn of ons leven te vergemakkelijken. Maar
écht blij worden we van design dat de wereld
een beetje beter maakt.

Door Elsbeth Grievink

ONTWERP
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design

E

en rioolbuis
inspirerend?
Wel voor de
van oorsprong
Britse ontwerper Christoph
Machet, die in
de kromming
van een buis
een rugleuning zag. Hij omarmt
de kwaliteiten van het materiaal:
pvc is goedkoop en gemaakt om
tientallen jaren mee te gaan. Dit
voorjaar lanceerde hij zijn Pipelinecollectie, met zitmeubels waarvan
de zittingen en rugleuningen uit
gigantische pvc-buizen worden gesneden met een speciaal hiervoor
ontwikkelde machine. Waarmee
Machet niet alleen duurzame stoelen aﬂevert, maar ook laat zien hoe
je bestaande productiemethoden
voor nieuwe doelen kunt inzetten.
De Nederlandse ontwerper Dirk
van der Kooij is al heel lang bezig
met het hergebruiken van de meest
onverwachte afvalmaterialen. Na
zijn veelgeprezen meubels van ‘gemalen koelkast’ en van afgedankte
cd-hoesjes, verraste hij de designwereld dit voorjaar met tafel The
Melting Pot: een tafel die zijn opvallende uiterlijk dankt aan de restmaterialen waaruit die is opgebouwd.
Van der Kooij bracht verschillende
plastics samen, van voormalige
koelkasten tot oude tuinmeubels
en andere weggegooide kunststoffen, met bontgekleurd dessin als
resultaat. Met zijn ontwerpen stilt
Van der Kooij onze honger naar
mooie nieuwe spullen, zonder het
milieu geweld aan te doen.
En dat is ﬁjn, want we weten dat
het vijf voor twaalf is en we moeten
consuminderen. Maar er is dus ook
goed nieuws: er zijn producten die
u met een rein geweten kunt kopen
en in huis kunt zetten.
Soms hebben de kleinste

interieuraccessoires de grootste
impact. Neem de Bubble Buddy van
productontwerper Foekje Fleur. Zij
lag al wakker van de plasticsoep in
de Stille Oceaan toen de meesten van ons dat woord nog nooit
gehoord hadden. In haar onrust
ondernam ze actie dicht bij huis
en begon ze eigenhandig afval uit
de Maas te vissen. Het resulteerde
in een enorme verzameling ﬂessen en ﬂacons, waar de door haar
ontworpen ﬂesvazen uit voortkwamen: porseleinen vazen in de
vorm van archetypische schoonmaakmiddelﬂessen, waarmee ze
aandacht wilde vragen voor het
milieuprobleem. Een zware boodschap, verpakt in aantrekkelijk,
pastelkleurig porselein. De vazen
verkochten goed, maar de plasticsoep werd niet kleiner. Dus bedacht
Fleur een nieuw plan, gericht op
concrete gedragsverandering. Deze
zomer brengt ze met GoodtoGive
haar Bubble Buddy op de markt,

Links: De Bubble Buddy
van Foekje Fleur; boven:
stoelen uit de Pipelinecollectie van Christoph
Machet.

Links: object uit de
Trending Terrazzocollectie; rechts: een
Paper Vase Cover van
Pepe Heykoop.

De Bubble Buddy zou zomaar de
nieuwe Dopper kunnen worden.
U weet wel, de duurzame want
herbruikbare kraanwaterﬂes,
waarvan oprichter Merijn Everaarts
er wereldwijd al miljoenen verkocht
heeft. Net als aan de Dopper kunt
u zich aan de Bubble Buddy geen
buil vallen. Hij kost 17 euro en dan
krijgt u er een stuk in Nederland
vervaardigde Werfzeep bij. Ideaal

‘Ik wil de aanschaf van
nieuwe zeeppompjes
ontmoedigen’
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Sloppenwijken

Mirjam de Bruijns
schoonmaakmiddelen
zonder water.
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De nieuwe Dopper

om cadeau te geven. Dat vonden ze
bij GoodtoGive ook, een organisatie die relatiegeschenken voor
bedrijven verzorgt met producten
die 100 procent fair trade en 100
procent duurzaam zijn. Zij verkochten alvast 15.000 exemplaren
via kerstpakketten, waarmee het
project werd geﬁnancierd.
Zet u de Bubble Buddy in een
Kungsbacka-keuken van Ikea,
dan bent u helemaal goed bezig.
Want deze keuken is gemaakt van
hergebruikt hout en bekleed met
kunststoffolie van gerecyclede
petﬂessen en bestaat helemaal uit
materiaal dat al een eerder leven
heeft gekend.
Nog leuker wordt het als u
producten koopt die niet alleen
het milieu ontzien, maar ook
kwetsbare groepen in de samenleving helpen. Zoals de meubels van
het Amsterdamse label Cartoni
Design, dat in 2016 werd opgericht
door Marijn Muller en vanuit Circl
opereert, het circulaire paviljoen
van ABN Amro. Cartoni is op alle
fronten maatschappelijk verantwoord bezig: het maakt high-end
designmeubels van gebruikte en
biologisch afbreekbare materialen,
die vervaardigd worden op sociale
werkplaatsen. ‘Het hout dat we
gebruiken krijgen we bijvoorbeeld
van BAM en is resthout van de
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een zeepbakje, gemaakt van oude
zeepﬂacons en emmers uit de
landbouw. ‘Het heeft ons een jaar
gekost het plastic te verzamelen dat
we nodig hadden voor de eerste oplage van 20.000 bakjes. Er bestaan
heel veel verschillende soorten
plastic en je kunt die niet zomaar
mengen.’ Het recyclen is overigens
niet eens haar voornaamste doel.
‘Ik wil de aanschaf van nieuwe
zeeppompjes en douchegelﬂacons
ontmoedigen’, zegt de ontwerper.
‘Die zijn schadelijk voor het milieu.
Bovendien bestaat een groot deel
van het product uit water dat moet
worden getransporteerd. Allemaal
niet nodig, als je je gewoon met
een ouderwets stuk zeep wast. Dat
is nog hygiënischer ook, want op
het pompje van de ﬂacons blijven
doorgaans meer bacteriën kleven
dan aan een stuk zeep.’

Lamp van gerecycled karton,
van Wisse Trooster, voor
Cartoni Design.

AMS-meubel en
Honeycomb-lamp van
Cartoni Design.

De meubels van Cartoni worden
verkocht via onder andere Studio
Perspective, een webshop die hoogwaardige meubels, accessoires en
kunst verkoopt van ontwerpers en
kunstenaars die samenwerken met
kwetsbare groepen. In de collectie
vindt u bijvoorbeeld ook de minimalistische stoel Erroll, ontworpen
door designer Don Zweedijk, gemaakt op metaalwerkplaats het
Maliegilde in Utrecht. En industrieel wandrek Fency, van ontwerper
Bastiaan Tolhuijs, die met onder
anderen gedetineerden werkt. Het
merk Social Label zet zelf samenwerkingen op touw, door Nederlandse
topontwerpers als Piet Hein Eek,
Roderick Vos en Kiki van Eijk te koppelen aan mensen die geen gewone
baan kunnen krijgen, bijvoorbeeld
omdat ze een handicap hebben. Dit
najaar breidt Social Label de collectie uit met twee nieuwe ontwerpen,
waarvoor Studio Rens en Joost van
Bleiswijk samenwerkten met zorginstellingen.
Ook zetten de Nederlandse ontwerpers hun talent in om armoede
te bestrijden in ontwikkelingslanden. Hét succesverhaal op dat
gebied is dat van Pepe Heykoop en
zijn Paper Vase Cover. De ontwerper bedacht een vaas die aansluit
bij de westerse smaak en door
bewoners van de sloppenwijken

‘De mensen zijn gezond
en dromen weer van
een toekomst’

in Mumbai gemaakt kan worden.
Behalve werk biedt het project hun
educatie. Het project loopt vijf jaar,
volgens Heykoop gaat de vaas ‘nog
steeds als een dolle’, en hebben vele
Indiase families hun inkomen zien
vertienvoudigen. ‘Ze zijn gezond,
hebben meer energie en dromen
weer over hun toekomst. De eerste
deelnemers van ons educatietraject zijn afgestudeerd. Ook zijn de
eerste investeringen met rendement gedaan door vrouwen die bij
ons werken en gespaard hebben,
wat ze extra inkomsten oplevert.
Het verschil met vijf jaar geleden
is groot.’ Vorig jaar is het project in
een tweede community van start
gegaan, in het noorden van Mumbai, om nog eens 700 mensen een
beter perspectief te bieden.
Ook de Nederlandse ontwerpstudio’s Klaas Kuiken, OS&OOS,
StoneCycling en SuperLocal
hebben hun krachten gebundeld,
om die daar in te zetten waar dat
het hardst nodig is. Namelijk in
Zanzibar, een tropisch eiland dat
met een grote hoeveelheid (glas)afval kampt. Om het eiland schoon
te krijgen, gaven zij het glas van
oude ﬂessen een nieuw leven, in de
vorm van glinsterende terrazzoproducten, waaronder een tafel. De
Trending Terrazzo-collectie maakt
de wereld, net als de Bubble Buddy,
de meubels van Cartoni en de Melting Pot Table, niet alleen letterlijk,
maar ook
k ﬁguurlijk mooier. ❏

Lazy
Afternoonbankje, van
Trending
Terrazzo.
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bouwplaats’, licht Muller de werkwijze toe. ‘Dat wordt geleverd bij
Pantar, een sociale werkplaats in
Amsterdam, waar mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt een
opleidingstraject volgen omdat ze
een lichamelijke, verstandelijke of
psychische beperking hebben. Het
golfkarton dat we gebruiken komt
van recyclefabriek Smurﬁt Kappa,
en wordt op een sociale werkplaats
verwerkt tot meubelstukken.’

