Persbericht
Return to Sender
Amsterdam, 26 januari 2015 - Voor de nieuwe collectie presenteert HEMA in
samenwerking met Return to Sender de nieuwe producten van de vrouwen van
‘Africa!Ignite’. Dit is een organisatie die werkt aan het verbeteren van de
leefomstandigheden voor vrouwen en kinderen in Zuid-Afrika. Belangrijkste doel
is hen te laten deelnemen aan de maatschappij & economie en ze een kans geven
hun eigen verhaal te vertellen. Zo vind je in het assortiment prachtige langazela
etuis, geweven in gekleurde patronen en vrolijke dierenhangers gemaakt van
gekleurd ijzerdraad. De collectie is verkrijgbaar in verschillende HEMA filialen en
op hema.nl. Wil je meer weten, kijk dan op www.returntosender.nl of volg Return
to Sender op Facebook.
kralenarmbandjes
Dankzij het maken van deze vrolijke kralenarmbandjes verdient een groep Zuluvrouwen uit Zuid-Afrika een eigen inkomen en bouwen zij aan een betere toekomst
voor zichzelf en hun families. Door de verkoop van deze armbandjes in Nederland helpt
Return to Sender bij de ontwikkeling van producenten in de armste regio's van de
wereld, zodat deze in de toekomst in staat zijn zelfstandig te opereren en te groeien.
etui/clutch
Deze etui is gemaakt door Zulu-vrouwen in Zuid-Afrika. Tijdens de pauze van een
workshop begon een vrouw, Mma Khumalo, een gekleurd patroon op een gerecyclede
maïs-tas te weven. Iedereen van de workshop was enthousiast en zo kwam de etui tot
leven! Inmiddels werken er 20 vrouwen in KwaZuluNatal aan de productie van de tasjes
en geven aan elk tasje hun eigen stijl. Door het werken in een groep worden de sociale
banden onderling versterkt en kunnen de vrouwen bouwen aan een betere toekomst
voor zichzelf en hun families.
ruitenslinger
Deze slinger wordt gemaakt door een klein papierbedrijfje dat gevestigd is in
Kathmandu, Nepal, Namrata Dhakhwa richtte de organisatie op om in het door mannen
gedomineerde Nepalese leven, werkgelegenheid te bieden aan vrouwen. Het
handgeschepte en milieuvriendelijke papier is gemaakt van bast van de plant 'Lokta' uit
de Himalaya.
sleutelhanger flamingo en zebra
Deze vrolijke diertjes zijn gemaakt in Eshowe, KwaZulu-Natal. Hier maakt Dumisani
Mtethwa samen met voornamelijk mannen de diertjes van gekleurd ijzerdraad.
Oorspronkelijk werden de diertjes gemaakt van oud telefoondraad. Dit idee kwam van
beveiligingsmedewerkers die 's nachts van telefoondraad figuurtjes maakten.
Tegenwoordig worden de diertjes gemaakt van gekleurd loodvrij ijzerdraad. Dit draad
wordt om een ijzeren figuurtje heen gebonden. De inspiratie voor de diertjes komt van
de wilde dieren die te vinden zijn in de natuurparken rondom KwaZulu-Natal.

tassenhanger met harten
Dankzij het maken van deze kleurrijke tassenhanger verdienen de mensen van
Amacoração, een groep samenwerkende vrouwen in de favela’s van de stad Recife in
Brazilië, hun eigen inkomen. Op deze manier werken ze aan een betere toekomst voor
zichzelf en hun families. Leuk voor aan je tas of sleutelbos.
armbandjes met kwastje
Dankzij het maken van dit product verdient een groep vrouwen van een
sieradenwerkplaats uit Nairobi in Kenia een eigen inkomen en bouwen zij aan een
betere toekomst voor zichzelf en hun families
slinger vilt
Deze slinger van vilt bolletjes wordt gemaakt door een klein papierbedrijfje dat
gevestigd is in Kathmandu, Nepal. Namrata Dhakhwa richtte de organisatie op om in
het door mannen gedomineerde Nepalese leven, werkgelegenheid te bieden aan
vrouwen. Naast producten van vilt maken ze ook producten van handgeschept papier.
mand
Deze mand is geproduceerd door vrouwen in Bangladesh. Hij wordt gemaakt van
stroken Kaisa-gras, dat groeit aan de rand van rivieren. Bij het afsnijden laten ze de
wortels intact. Die voorkomen namelijk dat de oever afbrokkelt. De stroken gras
omwikkelen de vrouwen met dadelpalmbladeren. Dit doen ze vanuit huis, zodat ze
tegelijkertijd voor hun kinderen kunnen zorgen. Dankzij de productie van de manden
verdienen de vrouwen hun eigen inkomen en kunnen hun kinderen naar school.
VERHAAL ACHTER HET PRODUCT
Deze producten hebben dus allemaal een goed verhaal. Dat verhaal stopt niet in de
schappen van HEMA. Het gaat verder zodra iemand het koopt. Return to Sender en
HEMA zijn benieuwd naar die verhalen. Wat doen de kopers met dit product? Kopers
kunnen hun verhaal uploaden op returntosender.nl.
Return to Sender verzamelt alle verhalen. Zij delen ze met de makers, zodat ze horen
wat er met hun producten gedaan wordt in Nederland. Zo wordt de cirkel rond.
Daarnaast krijgen de mooiste, ontroerendste en leukste verhalen een plekje op de
website en Facebookpagina van Return to Sender.
HEMA en RETURN TO SENDER
Ambachtelijke producenten uit de armste regio’s ter wereld aan een Westerse
afzetmarkt helpen: dat is het gezamenlijke doel van Return to Sender en HEMA. De
producten uit de samenwerkingscollectie worden mede ontwikkeld door ontwerpers van
HEMA, die zich bij de totstandkoming laten inspireren door de plaatselijke cultuur,
kleuren, materialen en vaak aloude technieken. De Return to Sender producten worden
bij HEMA verkocht tegen echt HEMA prijzen en zijn dus voor iedereen betaalbaar.
Return to Sender gelooft dat eerlijke handel de motor is achter duurzame economische
ontwikkeling!
Stichting Return to Sender is een initiatief van Katja Römer-Schuurman. Return to
Sender wil door de verkoop van bijzondere producten met een goed verhaal een
duurzame ontwikkeling tot stand brengen in de armste gebieden van de wereld. En op
deze manier een bijdrage leveren aan het bestrijden van armoede in deze landen.
“Samen met HEMA drijft Return to Sender handel met een goed verhaal! We
ontwikkelen mooie producten, stuk voor stuk met een bijzondere achtergrond. Door de
orders die we plaatsen zorgen we voor een economische impuls in de regio’s van
herkomst en daarnaast gaat de winst terug”, aldus Katja Römer-Schuurman.
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HEMA is vanaf 2007 betrokken als founding father van Return to Sender. De eerste
samenwerkingscollectie lag in najaar 2007 in de Nederlandse vestigingen van HEMA.
In Belgie zijn de collecties via hema.be te koop. Wil je meer weten kijk dan op
returntosender.nl of volg Return to Sender op Facebook.
EINDE
Noot aan de redactie:
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
HEMA B.V. Afdeling Marketing PR, Marry Jansen-Kin
020-3114403
perskamer@hema.nl
Informatie over HEMA
Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker.
Met producten die opvallen door een goede kwaliteit, een goed ontwerp en een
scherpe prijs. HEMA heeft bijna 700 winkels in 7 landen, 11.000 medewerkers en circa
32.000 producten en diensten. HEMA maakt gewoon bijzonder.
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