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“Benieuwd  
naar nieuwe geuren”

Giselle Habraken (29) is de vrouw 

achter Brandt kaarsen. Ze maakt 

sojakaarsen en binnenkort ook 

kaarsen van koolzaadwas.

Hoe ben je begonnen? “Ik heb een 

tijdje een vriendin in New York gehol-

pen in haar kaarsenstudio en genoot 

echt van het gieten en het maken van 

iets moois voor een ander. Na goed-

keuring van die vriendin besloot ik in 

Nederland een eigen kaarsenmerk op 

te zetten. Iets heel anders dan mijn 

oorspronkelijke vakgebied veiligheids-

kunde, maar ik ben nog elke dag blij 

met die beslissing!” Waarom sojawas? 

“Het is plantaardig en biologisch af-

breekbaar. Sojawas heeft bovendien 

langere branduren en een subtielere 

geur, zeker als je het combineert met 

oliën op natuurlijke basis.”

Waar werk je momenteel aan? “Aan 

de Nomad-collectie die is geïnspireerd 

op mijn fietsreizen door Europa. De 

collectie wordt een ode aan ons con-

tinent. Ik ga werken met koolzaadwas 

en geuren die ik heb opgepikt tijdens 

mijn reizen, zoals oranjebloesem 

uit Griekenland, rozemarijn uit Italië, 

dennen en rozen uit de Balkan. Deze 

zomer ga ik samen met mijn vriend 

Noord-Europa ontdekken: de Balti-

sche staten, Polen en Duitsland. Heel 

benieuwd welke geuren dat gaat ople-

veren!” Vanaf € 14,50 (brandtkaarsen.nl)
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Pompidom
Denise Huntink (1992) en Julia Brants (1974) verloren in Griekenland 

hun hart aan vrolijke sloffen van schapenwol. De kleurstellingen van 

de Give a Pom pantoffels worden bepaald in Den Haag, maar ze wor-

den vervolgens handgemaakt in een klein Grieks atelier. Wie graag zelf 

aan de slag gaat met pomponnetjes heeft mazzel: vanaf dit voorjaar is 

er een Make a Pom DIY-pakket, met daarin alle benodigdheden voor 

DI E  L EUKE      LO T T E
Begint het je te duizelen zodra 

je over de drempel van een 

naaiwinkel stapt? De oplossing 

is Makers Inc. In de webshop 

verkoopt Lotte alles-in-éénpak-

ketten voor een compleet naai-

project (van patronen tot een 

setje universele naaimachinen-

aalden), voor bijvoorbeeld een 

Kies een stevig notebook 

en vul de blanco pagina’s 

met dingen die je blij ma-

ken en inspireren. Schrijf, 

schilder, schets, knip en 

plak, en er ontstaat vanzelf 

een uniek, crea dagboek. 

1 Vintage linen notebook 

€ 9,95 (monkandanna.com) 

2 Order & Purpose notebook 

€ 13,- (paperchase.com) 

3  Drops notebook vanaf  

€ 7,95 (returntosender.nl) 

4 Katie Leamon Notebook  

€ 24,95 (splendith.nl)

Persoonlijker  wordt ’t   niet
Als Jinske van Imakin een 
cadeau aan iemand geeft, 
heeft ze het zelfgemaakt. 
Kijk op haar website voor 
een webshop vol creatievi-
teit, blog, boek en online tu-
torials. En lest best: haar 
alles-in-één DIY-pakketten. 
In een paar uur zet jij ook 
een persoonlijk cadeau, 

Geen probleem Niet simmen, je band plakken is geen hogere wiskunde. 

En helemaal easy peasy wordt het dankzij dit spul. > Logboek voor onderweg € 2,30 

(rexlondontrade.com) > Lekzoeker € 2,95 (simson.eu) > Reparatiedoos € 7,50 (simson.eu) > Fiets 

Werkplaats manual € 14,99 (dewereldvansnor.nl) > DOIY Design fiets multitool € 25,- (paagman.nl) 

Maar dan 
in het groot

IXXI maakt de meest waanzinnige 

wanddecoraties. Het is een soort lapjes-

deken van kaarten en koppelstukjes. De 

collectie bestaat uit veel allemansvrienden, 

maar een eigen ontwerp uploaden kan ook. 

Zo kun je simpelweg je favoriete quote, 

foto of tekening op XXL-formaat laten 

afdrukken. Collages maken kan 

ook. (ixxiyourworld.com)
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