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IKEA EN SOCIALE ONDERNEMERS STELLEN

DE BEPERKTE VERKRIJGBARE
HEMGJORD COLLECTIE VOOR

HEMGJORD COLLEC T IE

PH141099

MAAK KENNIS MET
DE HEMGJORD COLLECTIE
PRODUCTEN MET EEN SOCIALE ROEPING,
MET DE HAND GEMAAKT DOOR SOCIALE
ONDERNEMERS IN INDIA.
De HEMGJORD collectie is de zesde ‘limited edition’ collectie die IKEA samen met sociaal geëngageerde ondernemers in India heeft ontwikkeld. HEMGJORD is beschikbaar vanaf maart 2017 in IKEA woonwarenhuizen in het
VK, Italië, Duitsland, België, Noorwegen, Nederland,
Spanje, Korea en Japan.
In de HEMGJORD collectie vind je met de hand afgewerkte en geborduurde kussenovertrekken, stoelkussens,
tafellopers en dozen, handgeweven en -gevlochten tassen en tasjes, manden, dozen, placemats, zitkussens,
waszakken en poefs in bananenvezel, een hernieuwbare
grondstof.
Een van de grootste uitdagingen van lokale ambachtslieden is aansluiting vinden bij markten buiten hun eigen
gemeenschap. Via langetermijnpartnerships met sociale
ondernemers kunnen we hen ondersteunen door toegang
te bieden tot de wereldwijde markt en door onze business en designkennis te delen. Dankzij deze partnerships
kunnen we rechtstreeks samenwerken met ambachtslieden zodat we onze klanten unieke, met de hand gemaakte producten kunnen aanbieden. Bovendien boren we
een nieuwe generatie leveranciers aan door kleinschalige
ondernemingen te ondersteunen.
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WIJ ZIJN TROTS OP ONZE PARTNERSHIPS
MET SOCIALE ONDERNEMERS IN INDIA DIE
AMBACHTSLIEDEN EEN DUURZAAM INKOMEN
BIEDEN
De sociale ondernemingen waar IKEA in India mee samenwerkt willen sociale verandering teweegbrengen door zaken te doen. Door de productie van handwerk kunnen ze
een stabiel inkomen bieden aan vrouwen in gemeenschappen waar anders weinig werkkansen zijn.

VAISHALI MISRA,
BUSINESS LEADER
BIJ IKEA OF SWEDEN

“Voor de kwetsbaarste leden
van de samenleving legt een
eigen inkomen verdienen
de weg open naar nieuwe
kansen. Vrouwen op het
platteland hebben vaak
geen of weinig toegang tot
onderwijs, gezondheidszorg
of betaald werk. Onze
langetermijnpartnerships
met sociale ondernemers
geven vrouwen een kans op
onafhankelijkheid en een
betere toekomst.”
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HEMGJORD
MAAK KENNIS MET DE AMBACHTSLIEDEN

“Het vuur [dat deze partnership] heeft
aangewakkerd in het hart van de vrouwen
kan niet worden gedoofd.”

PH140963

SHANTI SAROJ, AMBACHTSVROUW BIJ RANGSUTRA

Bij haar schoonmoeder thuis leerde Shanti Saroj naaien
om geld te verdienen voor haar gezin van vier kinderen.
Ze ontmoette mensen van Rangsutra die haar vroegen of
ze wilde deelnemen aan een workshop in Delhi. Door de
culturele en familiale beperkingen die haar werden opgelegd, verliep haar deelname aan de training van Rangsutra zeer moeizaam. Ze slaagde er uiteindelijk toch in
om de Train-de-traineropleiding in Varanasi te voltooien.
Nu is ze samen met haar man enorm trots op de vaardigheden die ze heeft geleerd en het vertrouwen dat ze
heeft opgebouwd. Dankzij haar inkomen kon haar man
zijn lerarenopleiding afwerken en, veel belangrijker, kon
ze de levensreddende behandelingen betalen toen haar
zoon ernstig ziek werd.
NIEUWS
Meer dan 1500 ambachtslieden werken nu mee
aan de ‘limited edition’ co-creatiecollecties. In
2013, toen we onze eerste collectie lanceerden die we
samen met Rangsutra en Industree PT hadden ontwikkeld, werkten er slechts 175 ambachtslieden aan de
productie van de collectie.

HEMGJORD COLLEC T IE

HEMGJORD
MAAK KENNIS MET DE COLLECTIE
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DE CO-CREATIE VAN HEMGJORD
Reeds eeuwenlang zetten vrouwen in Noord-India hun
weef- en borduurkunsten in om hun eigen unieke trouwjurk te maken. In een land waar de doorsnee sari’s oogverblindende kleuren en complexe motieven hebben,
moet een trouwkleed nog spectaculairder zijn. De verschillende motieven en de diverse technieken die verwerkt worden in deze indrukwekkende jurken zijn puur
handwerk.
Voor HEMGJORD ontwerper Sarah Fager zijn het net die
vaardigheden die de look van de collectie hebben vormgegeven. De naam van de collectie betekent, heel toepasselijk, ‘zelfgemaakt’.

Het design van de HEMGJORD collectie is het resultaat
van een samenwerking tussen Sarah en de ambachtslieden van de sociale ondernemingen Rangsutra en Industree PT. “Dit project lijkt sterk op wat we dagelijks
doen bij IKEA. Toch is er één belangrijk verschil”, legt
Sarah uit. “Hier werken we actief samen met vrouwen de producenten. Dat is natuurlijk helemaal anders dan
een fabriek met machines bezoeken. Ik was me echt
bewust van het feit dat deze vrouwen werkloos zouden
zijn, mochten we voor mijn ontwerpen niet verschillende
technieken gebruiken. We probeerden dus echt alle geweldige vaardigheden van deze vrouwen te integreren in
de collectie.”

PH136782

“Deze samenwerking is een
project dat mij echt na aan
het hart ligt. Het geeft me
een fantastisch gevoel dat ik
deel kan uitmaken van iets
dat andere mensen een beter
leven schenkt. Dit gevoel zal
me lang blijven inspireren!”

SARAH FAGER, ONTWERPER BIJ IKEA

Bekijk de film over Sarah Fager die in India werkt op
https://www.youtube.com/watch?v=wDOkllDqd9M
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DE NATUUR ALS INSPIRATIE
Niet alleen de vaardigheden van de ambachtslieden hadden een invloed op het ontwerp van de collectie, ook de
prachtige natuur rond de heilige stad Varanasi liet zijn
sporen na. Ook sommige productieateliers van Rangsutra
zijn hier gelegen Met de hand geweven materialen spelen
een hoofdrol in het ontwerp van HEMGJORD, net als de
frisgroene, organische look die door de grote, met de
hand geborduurde bladmotieven extra wordt benadrukt.

“De productie van deze artikelen - het
borduursel en het weef- en naaiwerk - is
zuiver handwerk. Ze zijn misschien niet
zo perfect als machinaal vervaardigde
producten, maar zo zie je onmiddellijk dat
ze door een mens zijn gemaakt.”
SARAH FAGER, ONTWERPER BIJ IKEA

PH136787

Ontdek in dit filmpje hoe traditioneel
Indiaas borduursel wordt gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=U9l1_fY-7Aw
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Mensen komen graag samen om te koken en te eten.
Het is een natuurlijke manier om elkaar te leren kennen.
Daarom hebben we voor de HEMGJORD co-creatiecollectie eet- en serveerproducten ontworpen die gebruik maken van traditioneel handwerk. Zo brengt samen eten en
koken ons dichter bij elkaar.
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ONTWORPEN VOOR
POSITIEVE VERANDERING

“Deze producten werden gemaakt in een
prachtige streek in India waar vrouwen,
door culturele en sociale tradities, nog
steeds heel wat beperkingen worden
opgelegd. Deze producten helpen vrouwen
om hun leven in eigen handen te nemen.”
UMA DEVI, MANAGER AMBACHTSTECHNIEK
BIJ RANGSUTRA
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“Mijn werk komt terecht in verre landen
waar ik waarschijnlijk zelf nooit naartoe
zal reizen. Het lijkt alsof er een stukje van
mezelf meereist met elk product dat ik
maak. Mijn werkt neemt mijn verhaal mee
naar verre bestemmingen.”
SUDHA, AMBACHTSVROUW BIJ INDUSTREE P.T.
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“Mijn werk geeft me zelfvertrouwen
omdat ik mijn gezin kan ondersteunen,
ook als het minder goed gaat. Mijn werk
maakt me gelukkig.”
ANANDI, AMBACHTSVROUW BIJ INDUSTREE P.T.
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“Het gaat niet alleen over borduur- of
naaiwerk, maar vooral dat deze vrouwen
die weinig kansen hebben gehad in het leven
zich gerespecteerd en belangrijk voelen.”
SHIMLA DEVI, AMACHTSVROUW BIJ RANGUTRA
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DUURZAAM HANDWERK VAN
HERNIEUWBARE MATERIALEN
Vezels uit de stam van de bananenplant die vroeger
werden beschouwd als afval worden nu gebruikt als
hernieuwbare grondstof. Uit het gedroogde plantenmateriaal worden individuele vezels gewonnen die met
de hand tot manden, tassen, placemats enz. worden
geweven of gevlochten.
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Hier zie je het proces van oogst tot eindproduct:
https://www.youtube.com/watch?v=spXtVcdY-2w
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DE HEMGJORD
COLLECTIENIEUWIGHEDEN
DE HEMGJORD COLLECTIENIEUWIGHEDEN
HEMGJORD is gemaakt voor de lente. De collectie bestaat uit een grote met de hand gevlochten mand van
bananenvezels die perfect is voor picknicks en een schort
in frisse lentekleuren die uiterst geschikt is wanneer je
kiemplantjes verpot of buiten een maaltijd klaarmaakt.

PH141122

HEMGJORD tas 24,99, 25×23 cm, bananenvezel 503.562.67 HEMGJORD short 8,99, gedrukt bladmotief 203.563.63
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HEMGJORD kussenovertrek 9,99, 40×65 cm, geborduurde strepen 603.546.06
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HEMGJORD bord 19,99, bananenvezel, set van 2 103.563.30
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HEMGJORD mand 4,99, 14 cm, bananenvezel 603.562.81
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HEMGJORD kussenovertrek 14,99, 65×65 cm, gedrukt bladmotief 203.546.27 HEMGJORD kussenovertrek 14,99, 65×65 cm, geborduurd bladmotief 203.546.08
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DE ZELFONTPLOOIING VAN VROUWEN
Vooral voor vrouwen op het Indiase platteland biedt een degelijke job een
wereld van nieuwe mogelijkheden, zoals een bankrekening hebben, de
studies en medische kosten van hun kinderen betalen, een goede thuis
hebben, en bouwen aan hun zelfvertrouwen en hun vaardigheden als
ambachtslieden en zakenvrouwen.

PH140971

“Mijn werk biedt
kinderopvang waar op
mijn zoontje wordt gepast
terwijl ik werk. Het is een
opluchting om te weten
dat mijn zoon de dag op
een veilige plaats kan
doorbrengen tijdens mijn
werkuren.”

HOE SOCIALE ONDERNEMINGEN
HET LEVEN VAN VROUWEN VERANDEREN
* Een kans voor vrouwen in plattelandsgemeenschappen
om waardevolle ambachtstechnieken te leren en kennis
op te doen over management, ondernemen vrouwenrechten
* De mogelijkheid om samen en apart geld te sparen
voor de toekomst, bankrekeningen te openen en kleine
leningen aan te gaan om dingen te kopen zoals fietsen
om mee naar het werk te gaan
* De mogelijkheid om bij hun familie in het dorp te blijven in plaats van naar de stad te trekken om werk te
vinden

USHA U, ACCOUNTANT BIJ
INDUSTREE P.T. (MOMENTEEL
MET ZWANGERSCHAPSVERLOF
VOOR HAAR TWEEDE KIND)

PH137503

SUMITA GHOSE, OPRICHTER
EN ALGEMEEN DIRECTEUR
VAN RANGSUTRA

“Plattelandsvrouwen in
India hebben dringend
nood aan o.m. toegang
tot onderwijs en goede
gezondheidszorg, en aan
zeer essentiële dingen als
zuiver drinkwater en een
inkomen. Door vrouwen
een vaste baan te bieden,
geven we ze de kans om
buiten te komen. Omdat
ze nu een eigen inkomen
hebben, hebben ze meer
in de pap te brokken.”
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EEN NIEUWE WERKWIJZE
We werken samen met sociale ondernemers die mensen aan de rand
van de samenleving een degelijke job bieden. Het zijn bedrijven die via
economische zelfontplooiing sociale verandering willen teweegbrengen.
Zij zijn pas echt geslaagd wanneer de mensen en de gemeenschappen er
baat bij hebben.

ZAKENDOEN OM GOED TE DOEN
PH140969

Wij vinden sociale ondernemingen een geweldig concept!
Daarom gaan we langetermijnpartnerships aan met sociale ondernemingen over de hele wereld. Het is een
goede manier van zakendoen omdat de sociale ondernemers waarmee we samenwerken een inkomen bieden
aan kwetsbare groepen en ze hun eigen onderneming
stap voor stap samen met IKEA kunnen ontwikkelen. Wij
steunen hun ontwikkeling zoals wij dat alleen kunnen
door hen toegang te geven tot de business, het design
en de wereldwijde markt.
We hebben momenteel partnerships lopen met sociale
ondernemers in India, Thailand, Zweden, Denemarken,
Indonesië, Nederland, België en de VS.
Met bepaalde sociale ondernemingen werken we samen
voor unieke, met de hand gemaakte collecties waarbij we
traditionele ambachtstechnieken gebruiken. Met andere
sociale ondernemingen werken we samen voor naaiwerk
of om kleinere collecties te produceren waarbij textielresten uit de IKEA woonwarenhuizen worden gebruikt.
Wij zijn ervan overtuigd dat mensen degelijke jobs aanbieden de beste manier is om de spiraal van armoede te
doorbreken. Daarom zijn we trots dat we samenwerken
met sociale ondernemers die net dat doel voor ogen hebben.

DE SOCIALE ONDERNEMINGEN WAARMEE
WIJ IN INDIA SAMENWERKEN:
* zijn kleinschalige producenten die gebruik maken van
de plaatselijke handwerkvaardigheden in regio’s met
weinig kans op een stabiel inkomen;
* bieden een extra inkomen naast landbouw, de belangrijkste bron van inkomsten in landelijke gebieden in
India;
* geven werk aan en worden gerund door vrouwen;
Veel van de ambachtslieden zijn aandeelhouders of
mede-eigenaars via zelfhulpgroepen.

NIEUWS
Rangsutra en Industree PT, onze partners in
India, voldoen nu 100% aan IWAY: IWAY is de
gedragscode voor IKEA leveranciers op het vlak van
milieu, maatschappij en economie. Dit is een enorme
prestatie die aantoont dat de sociale ondernemingen
sterk gegroeid zijn de afgelopen jaren. Beide ondernemingen hebben echter nog steeds een zeer beperkte
productiecapaciteit. Voorlopig werken ze aan collecties
die slechts in een beperkt aantal woonwarenhuizen
zullen worden verkocht. Als hun capaciteit toeneemt,
zullen de collecties in meer woonwarenhuizen beschikbaar zijn.
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“Rangsutra heeft mijn droom verwezenlijkt.”
SAROJ, MANAGER AMBACHTSTECHNIEK
BIJ RANGSUTRA

“Het zal voornamelijk de economische
zelfredzaamheid zijn die echte
zelfontplooiing teweegbrengt, want dat is
ook de sleutel tot sociale zelfbeschikking en
de ontplooiing van de gemeenschappen.”

“Dit project helpt vrouwen om hun behoeften
én ambities te vervullen.”
NIRMALA, MANAGER AMBACHTSTECHNIEK
BIJ RANGSUTRA

NEELAM, MANAGER AMBACHTSTECHNIEK
BIJ RANGSUTRA
Voor Saroj aan de slag ging bij Rangsutra was haar leven
zeer beperkt. Ze mocht haar woonplaats niet verlaten en
ze was bang om alleen weg te gaan. Ze heeft een harde
strijd geleverd met haar familie om te mogen deelnemen
aan de training in Rangsutra. Uiteindelijk stemde haar
familie toe. De vaardigheden die ze er leerde geven haar
zelfvertrouwen. Ook haar familie respecteert haar en beschouwen haar als een professionele werkende vrouw.
Haar werk stelt haar in staat om “waardig en vol zelfvertrouwen op eigen benen te staan.”
Bekijk de film over Saroj:
https://www.youtube.com/watch?v=uPXOXmFCgNA

Neelam werd moeder op haar twintigste. Nu heeft ze
twee kinderen. Zij en haar man, die werkt als tractorbestuurder, hadden het altijd moeilijk om het schoolgeld
van de kinderen te betalen. Toen Neelam de training bij
Rangsutra begon, vond haar familie dat maar niks omdat
haar kinderen nog vrij jong waren. Haar schoonmoeder
stelde voor om op de kinderen te passen zodat Neelam
haar opleiding als manager ambachtstechnieken kon afwerken. Met haar inkomen heeft ze verbeteringen aangebracht aan haar woning en betaalt ze het schoolgeld
van haar kinderen. Ze droomt ervan haar zoon naar de
universiteit te kunnen sturen.

Wanneer Nirmala terugdenkt aan haar leven vóór Rangsutra, lijkt het precies een droom. Ze had het moeilijk om
haar opleiding bij Rangsutra vol te houden en telkens de
reis te maken naar het opleidingscentrum omdat haar
familie, en dan vooral haar man, haar niet graag lieten
gaan. Soms kwam er zelfs geweld bij te pas. Als moeder
van alleen dochters stond ze voor een moeilijke financiele en sociale situatie. Een van haar dochters heeft een
medische aandoening die de financiële situatie van het
gezin nog moeilijker maakt. Nirmala hield voet bij stuk.
Ze rondde haar training af en ging aan de slag om geld te
verdienen voor het gezin. Het heeft haar leven ingrijpend
veranderd. Nu helpt haar man haar zelfs en is hij trots
op haar omdat ze zo moedig en sterk is. “Ik ben trots dat
[ze] mijn levenspartner is.”
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MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS
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RANGSUTRA WIL PLATTELANDSVROUWEN
EEN INKOMEN BIEDEN
Rangsutra bestaat 10 jaar. Het ijvert om plattelandsvrouwen een duurzaam inkomen te bieden en plaatselijke
handwerktradities in stand te houden
De ambachtslieden van Rangsutra zijn gespecialiseerd in
traditioneel Indiaas borduursel en het weven van textiel
en gedroogd gras. Ze zijn afkomstig van landelijke gebieden in Noordwest- en Centraal-India. Meer dan 900 ambachtslieden zijn betrokken bij de fabricage van de met
de hand geborduurde producten voor de IKEA collecties
(ze werkten zowel aan KRYDDAD als HEMGJORD). 95%
van de ambachtslieden bij Rangsutra zijn vrouwen. Veel
ervan zijn aandeelhouder van het bedrijf en hebben hun
zeg over de ontwerpen en de productie.

NIEUWS
Rangsutra heeft nu twee hoofdproductieateliers
in vijf dorpskernen in Uttar Pradesh, waardoor alle
ambachtslieden nu dicht bij hun dorp kunnen werken.
De productieateliers vormen een kleine gemeenschap.
Daardoor werken de mensen graag buitenshuis, wat
een grote stap is voor veel van de vrouwen.
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MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS
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INDUSTREE PT WERKT MET ZELFHULPGROEPEN
DIE GROTENDEELS UIT VROUWEN BESTAAN
De productieateliers van Industree Producer Transform
zijn in handen van zelfhulpgroepen. De meeste bevinden
zich in Zuid-India in de deelstaten Karnataka en Tamil
Nadu. De ambachtslieden hier zijn gespecialiseerd in het
met de hand weven van natuurlijke vezels. Meer dan 600
werkers zijn betrokken bij de fabricage van producten
van natuurlijke bananenvezels uit de IKEA collecties.
80% van de ambachtslieden bij Industree Producer
Transform zijn vrouwen. Alle ambachtslieden hebben een
stem in de zelfhulpgroepen. Zo verkiezen ze op regelmatige basis hun eigen leiders. Het gaat er allemaal zeer
democratisch aan toe waardoor de werkers samen kunnen beslissen hoeveel geld ze elke maand gezamenlijk
opzijzetten en waarvoor dat geld gebruikt wordt.
Naast de collecties die het samen met IKEA maakt, verkoopt Industree PT zijn eigen producten op groothandelniveau en in winkels in heel India.
“Wij beloven een voltijdse
job. Op het Indiase
platteland is een stabiel
inkomen essentieel.
En dat krijgen [de werkers]
in [de productieateliers]
dicht bij hun huis.”

NEELAM CHHIBER, MEDEBEHEERDER
VAN DE INDUSTREE AMBACHTSGROEP

Neelam bezoekt het IKEA hoofdkantoor in Zweden:
https://www.youtube.com/watch?v=fY-cModBxFo
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HEMGJORD PRODUCTOVERZICHT

PE631478

PE631477

PE631476

PE631498

PE631472

HEMGJORD kussenovertrek 65×65 cm,
gedrukt bladmotief 14,99 203.546.27

HEMGJORD kussenovertrek 65×65 cm,
geborduurd bladmotief 14,99 203.546.08

HEMGJORD kussenovertrek 40×65 cm,
geborduurde strepen 9,99 603.546.06

HEMGJORD placemat 35×45 cm,
geborduurd en gedrukt bladmotief
(achterkant). 2 st. 4,99 303.545.99

HEMGJORD tas 25×23 cm, bananenvezel
24,99 503.562.67

PE631471

PE631484

PE631485

PE631499

PE631475

HEMGJORD short, gedrukt bladmotief 8,99
203.563.63

HEMGJORD map 33×23 cm, gedrukt
bladmotief 14,99 003.546.85

HEMGJORD servet 40×40 cm, gedrukt
bladmotief. 2 st. 2,49 403.546.50

HEMGJORD tafelloper 35×130 cm,
geborduurd en gedrukt bladmotief
(achterkant) 9,99 003.546.47

HEMGJORD broodmand 21×21 cm,
bananenvezel 6,99 103.562.26
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HEMGJORD PRODUCTOVERZICHT

PE631473

PE631474

PE631482

PE631483

HEMGJORD mand 14 cm, bananenvezel
4,99 603.562.81

HEMGJORD mand 20 cm, bananenvezel
6,99 803.562.99

HEMGJORD bord (groot), bananenvezel,
set van 2 24,99 803.563.03

HEMGJORD bord (klein), bananenvezel,
set van 2 19,99 103.563.30
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