Wat is Takemebag?
De beweging Takemebag is sinds 2014 in het leven geroepen door kunstenares
Marit Otto. Het is ontstaan vanuit de behoefte een antwoordt te vinden op het
toenemende plastic probleem (met name hemdtasjes). Samen met Annemarie
van der Veen (kunstzinnig Textiel) heeft ze van nutteloos materiaal – plastic en
papier – mooie designtassen ontworpen en gemaakt. Deze tassen waren
bedoeld om de discussie over plasticafval aan te jagen en tegelijkertijd een
laagwaardig materiaal naar een hogere waarde te transformeren. (website
www.takemebag.nl en www.maritotto.nl)
Wat is 50|50?
50|50 is een initiatief van het Leger des Heils om mensen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt weer ‘mee te laten doen’. Werken aan herstel van het gewone
leven, waarbij uitstroom naar een duurzame plek in werk en samenleving
centraal staat. Het Leger des Heils gelooft dat iedereen een plek in de
samenleving verdient. Daarom wil het 50|50 Workcenter deelnemers aan de
rand van de maatschappij, een breed scala aan activiteiten bieden om hen te
laten ontdekken wat hun talenten zijn. Deelnemers krijgen weer perspectief en
doen werkervaring op.

Inbreng en hulpvraag ROVA
ROVA is een afvalverwerkingsbedrijf en werkt grotendeels in opdracht van
diverse gemeenten in Overijssel. Het beleid van ROVA richt zich de komende
jaren op het hergebruiken van textielafval en dan met name katoen, omdat
katoen voor veel milieuproblemen zorgt. Op de locatie van ROVA staat een
inzamelcontainer voor textiel van het Leger des Heils. Het textiel dat mensen
weggooien in deze container, wordt via het project Takemebag 2.0 ‘geupcycled’:
er worden mooie gebruiksvoorwerpen van gemaakt.

Het project in praktijk: van design naar productie
Het 50|50 Workcenter aan de Marsweg in Zwolle biedt aan een kunstenaar
gratis een werkplaats aan in de productiehal. Als tegenprestatie ontwerpt de
kunstenaar elke maand een nieuw product van textielafval en geeft
werkinstructies aan deelnemers om dit te maken. Hierbij valt te denken aan
producten als tassen, schorten, speelgoed van textiel, laptophoezen etc. De
werkbegeleider van het Leger des Heils ondersteunt de deelnemers bij het
maken van de nieuwe ontwerpen.
De verkoop van deze producten vindt plaats via websites en via winkels,
bijvoorbeeld via de winkel van het 50|50 Workcenter aan de Dijkstraat in
Zwolle.

Waardecreatie
De waarde die dit project creëert is veelvoudig. De deelnemers van het Leger
des Heils de mogelijkheid om perspectief te ontwikkelen en nuttig te zijn voor
de maatschappij. Daarnaast is er de milieuwinst doordat katoen opnieuw wordt
gebruikt. Voor de kunstenaar biedt dit project een gratis werkruimte en is het
meteen een afzetkanaal voor nieuwe ontwerpen. Voor het Leger des Heils
betekent de samenwerking met een kunstenaar nieuwe mogelijkheden om
deelnemers te begeleiden richting herstel van het ‘gewone’ leven. Omdat het
verkennen van elkaars leef-, werk- en denkwerelden doorgaans verrijkend is,
biedt dit project voor alle partijen een meerwaarde.

Drie naaimachines gevraagd
Voor het van de grond krijgen van dit initiatief, willen we zoveel mogelijk
gebruik maken van overwaarde: dat wat er al is. Daarom werven wij géén
fondsen maar materialen. We zijn op zoek naar drie kwalitatief goede,
gebruikte naaimachines die zwaar katoen kunnen verwerken zoals
spijkerbroeken.

Werkruimte geboden, Kunstenaar-ontwerper gezocht
Wij bieden gratis werkruimte aan een kunstenaar in ons prachtige 50|50
Workcenter aan de Marsweg in Zwolle. We vragen als tegenprestatie geen huur,
maar wel dat er regelmatig mooie ontwerpen van gebruiksvoorwerpen van
gebruikt textiel worden gemaakt met bijbehorende werkinstructies, zodat
deelnemers ze kunnen maken. Daarnaast is er natuurlijk alle gelegenheid voor
de kunstenaar om autonoom aan de slag te gaan. Wij vragen een
kunstenaar/ontwerper die:
affiniteit heeft met de doelgroep;
de Christelijke identiteit van het Leger des Heils respecteert;
ondernemend is;
de kansen van het samenwerkingsverband met Takemebag en het Leger des
Heils wil ontdekken en benutten;
ambassadeur wil zijn voor dit project.
Heeft u voor dit project voor ons een naaimachine beschikbaar? Of bent u zelf
die kunstenaar-ontwerper die wij zoeken? Neem dan contact op met Hanneke
Wolters, manager 50|50 Workcenter van het Leger des Heils W&G Overijssel, tel
06-22807357 of email h.wolters@legerdesheils.nl

Heeft u vragen over het 50|50 concept van het Leger des Heils? Kijk dan gerust op
de website van het 50|50 Workcenter in Zwolle: www.5050workcenterzwolle.nl.
Voor overige vragen kunt u terecht bij Leger des Heils W&G Overijssel tel. 088 –
065 22 40 of via info.overijssel@legerdesheils.nl.

