SHOPPING

world of happiness

Clare Elsaesser woont in Inverness,
Californië, en laat zich inspireren door
wat ze ziet als ze naar buiten kijkt.
Behalve blijheid en schoonheid, toont
haar werk bovenal liefde voor het leven,
en voor elkaar. Originele schilderijen
verkoopt ze via haar site, artprints via
etsy.com zoals ‘So much’, v.a. € 31,10.
Soms houdt ze een actie onder het motto
‘pay what you can’. clareelsaesser.com
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Verlichting
All together
Wat Jali Sutra armband
Wie Ontwikkeld door

Het subtiele papierwerk van kunstenares en yogi Carlijn Claire Potma is vaak
licht en wit, bijna als sneeuw, net zo rustgevend en zacht. Ze wil met haar werk
verlichting brengen, in de vorm van een lamp, maar ook door schilderijtjes met
daarop een mantra, die ze met spelden in handgemaakt papier prikt, zodat het
licht doorlaat als je het voor een kaars of raam zet. Onder de naam Lichtwerk
winkel verkoopt ze op etsy.com. Ook maakt ze muurschilderingen op maat.
carlijnclaire.com

Tiny Miracles en Van Gelder

Waarom Om Indiase ambachts
lieden te steunen in coronatijd

Hoe Met de opbrengst van de
armband

Waar Te bestellen à € 19,50
via Window of Opportunity
Bijz onder De armband staat
symbool voor het bundelen
van onze kracht
windowopp.com

Charlie’s bijbel

Leve het leven

PRODUCTIE ALBERTINE VAN DEN BRINK TEKST SUNNA BORGHUIS FOTOGRAFIE STEPHANIE DRIESSEN (CIRCLE OF HOME) STYLING JOSÉ SPAANS (CIRCLE OF HOME)
RECTIFICATIE DE FOTO VAN CHANTAL VAN DER POEL IN EDITIE 7 VAN WOH IS GEMAAKT DOOR LANDA PENDERS / DE SITE VAN HORLOGE THE WATCH NOW IN EDITIE 8 VAN WOH MOET ZIJN THEWATCHNOW.COM

Over alles wat van waarde is

Charlotte de Jong is het brein achter ‘Charlie’s kitchen’;
haar eigen kookboek, ook wel de energie-balansbijbel
voor in de keuken genoemd. Als populaire foodblogger
won ze al twee keer een award, en als voormalig burn-outpatiënt weet ze van welk voedsel je fit en gelukkig wordt.
Het boek bevat 70 praktische recepten, goed voor lichaam,
milieu en dieren, met foto’s waar je trek van krijgt.
Uitgeverij Becht, € 21,99
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Made
for walking
Zacht, buigzaam en warm, net
als fijne sloffen, maar het zijn
schoenen voor weer en wind,
deze wollen Mizzle-sneakers
van het merk Allbirds. Dankzij
de verende zool van onder
meer sweetfoam loop je op
wolkjes en dankzij de schacht
van waterafstotend merinowol
blijven je voeten warm en
droog. Het label werkt uit
sluitend met hernieuwbare
materialen, zo zijn de veters
gemaakt van een oude plastic
fles. € 96,95 via allbirds.com

Topmat
Wat een beauty’s, de yogamatten van
Felicidade. Je zou ze zo voor de sier
aan de muur hangen als je klaar bent
met je oefeningen. Ze zijn er in een
vergrijsde groentint, in regenboogpastels, en met gestileerde bloemen
in Japanse stijl. Dit Amsterdamse
yogamatmerk maakt de matten van
eco-vriendelijk boomrubber met een
absorberende zachte toplaag. Vanaf
€ 59,-. studiofelicidade.com

Holistisch huis

Druppeltje selfcare
Een voedende olie speciaal voor borsten, die was er eigenlijk nog niet.
Boobilicious is samengesteld uit plantaardige oliën van onder meer
citroen, olijf en ylang ylang. Je masseert er je borsten mee, wat de
bloedsomloop stimuleert en de lymfevaten kan helpen in het detoxen.
€ 39,50 via beingboobilicious.com of happinez.nl/shop (zie pag. 132)
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In de nieuwe Haarlemse woonwinkel Circle of Home
Living wordt een holistische insteek gehanteerd, en
dat gaat verder dan alleen een kleur of ontwerp. Hier
wordt gekeken naar hoe jij zelf wordt weerspiegeld
in je huis en inrichting, hoe je karakter is en hoe je
in het leven staat. Eigenaar is Therese, zij is interieuradviseur en feng shui-specialist. De duurzame
collectie van natuurlijke materialen is geproduceerd
in Nederland en Zweden, het land waar Therese
geboren is. circleofhome.nl

happinez | 19

3 vragen

Schone lei
Bij dit Moyu notebook van steenpapier hoort een speciale pen waarvan je
de inkt kunt wegvegen met een vochtig doekje - zelfs als die krabbels er
al een poosje staan. Zo kun je de pagina’s steeds opnieuw gebruiken.
Steenpapier is iets steviger en gladder dan gewoon papier, en gaat niet
stuk door het uitwissen. In diverse afmetingen verkrijgbaar. Ook eentje in
samenwerking met het WWF. Vanaf € 26,95 via moyu-notebooks.com

‘Schapen leven
volledig in het nu’
Als jongetje zag hij in de Alpen een herder met
schapen, sindsdien raakte hij dat beeld niet
meer kwijt. Toch duurde het nog even voordat
Daniel Versteegh zijn eigen kudde kreeg.

Ben je een gelukkige herder?
“Ik onderga dagelijks de heilzame werking van de
natuur, en schapen vind ik lieve en mooie dieren, ze
inspireren me steeds opnieuw. Al herkauwend leven ze
volledig in het nu. Als ik gestrest ben - dat is een herder
soms ook - nodigen zij mij op een zachte manier uit
terug te keren naar het huidige moment.”
Dus schapen zijn heel mindful?
“Zeker. Ik noem het schaapfulness. Ik heb al meditatieve
avonden tussen mijn schapen georganiseerd. Op een
prachtig landgoed in de bossen kwamen we samen om
te mediteren. Dit jaar gaan er miniretraites plaatsvinden;
een dag lang meditatie, yoga en andere oefeningen
tussen de schapen. Het is soms even schakelen. Het ene
moment sta ik met mijn laarzen in de schapenpoep, het
andere moment zit ik met wollen sokken te mediteren.
Maar ik zou niet anders willen.”
schaapskuddedoorn.nl - klanck.nu

Mooi gebaar

Waarom duurde het even?
“Ik groeide op in de Randstad en daar vielen weinig
schapen te hoeden. Ik ben me toen gaan ontwikkelen
in een andere passie: muziek. Ik werd singer-songwriter,
maar het onregelmatige bestaan als muzikant putte me
uit. De natuur bleef lonken, en dat was het moment dat
ik als vrijwillige herder aan de slag ben gegaan, en een
opleiding tot mindfulness trainer ging volgen.”

Bruidswinkel Uit Liefde in Tilburg is een bijzonder
initiatief van Evelyne Klerx. Alle jurken die hier
hangen zijn al gedragen en daarna gedoneerd
aan de winkel. Bedoeld voor bruiden met een
klein budget of bruiden die
voor duurzaam gaan.
Het zijn recente modellen,
geen enkele jurk is ouder
dan tien jaar. Behalve te
koop zijn de jurken ook te
huur, en de opbrengst komt
ten goede aan onderwijsprojecten in Kenia.
uit-liefde.nl
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Wondermix

Belletjes
voor
harmonie
Tingsha’s zijn Tibetaanse belletjes die
tijdens een yogales worden gebruikt om
het einde van savasana aan te geven.
Als ze elkaar raken hoor je een zuivere
heldere klank, die nog even resoneert en
je aandacht terugbrengt in het nu. Het
inspireerde yin yoga teacher Natasja Oost
tot het ontwerpen van een sterlingzilveren
Tingsha collier (€ 99,95), die je als ketting
kunt dragen of vasthoudt bij een medi
tatie, hetgeen voor rust en harmonie kan
zorgen. Voor meer informatie of een
bestelling is Natasja te mailen via
bloombynatasja@gmail.com

Een half theelepeltje Golden Glow in je melk of smoothie
schijnt wonderen te doen voor onder meer je huid, weerstand
en stemming. Dat komt door een uitgekiende ayurvedische
mix van kruiden en specerijen, waaronder kurkuma, Siberische
ginseng en brahmi. Te koop voor € 20,- via de webshop van
Botanē, die gespecialiseerd is in adaptogenen. botane.nl

Plantaardig
Jonge kwekers van Plantanious hebben iets leuks bedacht voor bedrijven die hun klant
of medewerkers willen verrassen: een plant als duurzaam relatiegeschenk. Ze noemen
het de Plantenbox. Via de site kies je een verpakking en groene plant, dan regelen
zij de bezorging. Eventueel voorzien van een persoonlijke noot. plantenbox.nl
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‘Een altaar
biedt mij troost
en geluk’
Willemijn Weerts van Daal (theatermaker) maakte bijna
een jaar geleden, aan het begin van de coronatijd, een
altaartje. Puur voor zichzelf. Nu heeft ze een webshop en
werkt ze in opdracht.

Zo’n tas past altijd

Leftovers

Kwaliteit, eenvoud, duurzaam en passend in het modebeeld, zonder
trendgevoelig te zijn, dat is kenmerkend voor de tassen van ontwerper
Ellen Truijen. Ze startte haar eigen label in 2002 en ze blijft zichzelf
vernieuwen. Ze speelt met binnen- en buitennaden, verschillende
draagbanden en subtiele details, die een ingetogen gevoel van luxe
creëren. ellentruijen.com

Volle glorie

Een juweel van een brood, geteeld,
gemalen en gebakken door
Het Graanschap, een samenwerking
tussen boer en bakker, en het eerste
bedrijf in Nederland dat alles zelf
doet, en uit de graankorrel haalt wat
erin zit. Het desembrood - wit of
volkoren - bestel je via
hetgraanschap.nl en haal je
af bij hun Broodlab in Laren.
Bezorgen doen ze alleen in
postcodegebied 1251.

Harm en Elke zijn afgestudeerd aan de Design Academy in
Eindhoven en produceren in hun studio allerhande kleurrijk
porselein; van servies tot plantenhanger en kandelaar.
De restjes klei die ze overhouden persen ze onder hoge druk
tot nieuwe klokken, en dat geeft een mooi marmer-effect.
€ 65,- via studioharmenelke.nl
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Ze had behoefte aan een plek om stil te staan. Een plek waar je een kaarsje kunt branden,
waar je dingetjes kwijt kunt, iets wat de kinderen hebben gemaakt, of een bloempje dat
je buiten vindt. Alles gecentreerd, zodat je niet overal in huis losse frutsels hebt liggen.
Omdat Willemijn tijdens die eerste lockdown genoeg tijd had, timmerde ze voor zichzelf
een houten altaar. “Ik kon het niks anders noemen dan een altaar. Omdat het iets was om
bewust bij stil te staan.”
Waarom wilde je stilstaan?
“Voor mij is stilstaan een vorm van bidden. De een gaat naar een kerk of moskee, de
ander steekt een kaars aan, en ik sta stil bij mijn altaar thuis. Mijn moeder was niet lang
daarvoor overleden, en ik had behoefte aan een plek voor bezinning. Haar foto staat
er altijd in, verder varieert de inhoud regelmatig.”
Is het bedoeld om te herdenken?
“Ik noem het een troost & geluk-altaar. Bedoeld om te herdenken, te vieren en te koesteren.
Een half jaar geleden gebeurde er twee belangrijke dingen op dezelfde dag: ik werd peet
tante en tegelijkertijd overleed de vader van mijn vriendin veel te jong. Die gebeurtenissen
verdienden allebei evenveel aandacht. Toen heb ik een altaar met een extra verdieping
gemaakt, met bovenin een plek voor de overledene en onderin een plek voor het kindje
dat was geboren. Zo kon ik herdenken en vieren.”
Je maakt nu ook altaars voor anderen.
“Vriendinnen zagen het bij mij thuis en wilden ook zoiets. Toen is het zo’n beetje ontstaan
dat er mensen bij me kwamen met een verhaal, die me vertelden wat er in hun leven was
gebeurd. Dat inspireerde mij om voor hen een altaar te personaliseren. Ik probeer een
beeld neer te zetten, een sfeer. Ik ben geen kunstenaar, maar het hoeft ook geen perfecte
tekening te zijn. Het gaat erom dat ik een verhaal vertel, soms is dat met materiaal en
kleuren, soms is dat met een schets.”
Je moet er wel creatief voor zijn.
“Als kind maakte ik al graag dingen met mijn handen. Ik heb 17 jaar gewerkt als regisseur
en theaterdocent, en soms mocht ik voor een project ook het decor maken. Dat vond ik
eigenlijk nog leuker om te doen dan de voorstelling.”
Het lijken een soort mini-decors.
“Ik zie steeds meer een link naar wat ik deed. Eigenlijk vertel ik al mijn leven lang verhalen,
als docent, als spreker, in het theater. Bij het maken van een altaar in opdracht mag ik als
het ware een stukje meelopen over het levenspad van iemand. Dat vind ik mooi. Ik ben
dan dichter bij de mensen dan in een theater, en vertaal hun verhaal op een andere, meer
persoonlijke manier.”
Diverse altaren, kant-en-klaar of in opdracht, zijn vanaf € 45,te koop via troostengeluk.nl. Ook verkoopt Willemijn snuisterijtjes
die je in een altaar kunt zetten.

happinez | 25

