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Geef je vuilnis een opknapbeurt!
Marco Ploeger
Door hergebruik van afval kun je nieuwe -en best aantrekkelijke- producten verkrijgen. Latin
Sisters Design Productions uit Amsterdam gaan nog een stapje verder. Zij maken design van
vuilnis. Wie met een creatieve bril in zijn vuilnisbak duikt, ontdekt al snel wat voor mogelijkheden
er schuil gaan in de dingen die eerst zonder waarde leken. Met een smaakvolle upgrade creëer je
vanzelf een modieuze wannahave. Bijvoorbeeld dat oude pak appelsap dat je transformeert tot
elegante brillenkoker. Of maak van oude koffiecups een opvallende riem. Van oude tijdschriften
maak je een stijlvolle lamp en die oude chips-zak is een mooie basis voor een coole handtas. Op die
manier vormt ieder nieuw ontwerp weer een klein oplossinkje van het afvalprobleem.
Tel recycling en design bij elkaar op en je krijgt: desycling. En dat is het thema van een interactieve
tentoonstelling die deze maand plaatsvindt onder de titel: Desycling Amsterdam 2008. De mondiale
afvalproblematiek ligt Caro Isern van Latin Sisters na aan het hart. Ze houdt achteloos een tasje
omhoog dat bij nadere bestudering gemaakt blijkt te zijn van plastic zakjes en een fietsband. haar.
Isern: 'Het doel is bewustwording. En dat op een leuke manier. Want afval is niet leuk, maar je kunt
er wel leuke dingen mee doen.'
Zij hielden in de wijk Geuzenveld een aantal workshops voor buurtbewoners waarbij deze zelf met
het (schone) afval in de weer gingen. De eindresultaten zijn te zien in het Transformatorhuis op de
Westergasfabriek. Tijdens de tentoonstelling kun je als bezoeker zelf aan de slag. Maar het is ook
mogelijk om alleen een handleiding te kopen om thuis verder te knutselen met je eigen vuil. Op de
laatste dag wordt er gediscussiëerd over de afvalproblematiek en er wordt een desycle music event
gehouden, met zelfgemaakte muziekinstrumenten en een DJ. Er wordt afgesloten met een
gigantisch feest in Latijns-Amerikaanse sfeer.
Desycling Amsterdam 2008
12 t/m 15 juni
Transformatorhuis Westergasfabriek
Gedurende de maand juni worden diverse designworkshops georganiseerd
Workshop data; 6 juni, 13 juni, 20 juni, 27 juni
Inschrijven (gratis): Anke (anke@lsdp.nl) tel. 06 – 19 35 20 85

