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Hendriëlle de Groot   5 maart 2022, 03:20 

(beeld nd)Zelfgemaakte kaart van Corrina Wassenaar (58) uit Capelle aan den IJssel.

 Bekijk dit artikel in de digitale krant

‘Ik hoef hier niet rijk van te worden’

Op Marktplaats wachten miljoenen tweedehands spullen op een nieuwe

eigenaar. Vandaag spreken we met Corrina Wassenaar (58) uit Capelle aan den

IJssel. Zij verkoopt zelfgemaakte kaarten. ‘Het geeft voldoening om iets voor

een ander te doen.’

Hoe lang maakt u al kaarten?
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‘Zo’n elf jaar geleden is dit gestart als een leuke hobby. Ik heb

meegedaan aan een evenement voor een goed doel, namelijk

drie uur spinning (fietsen, red.). De opbrengst ging naar een

kinderziekenhuis. En daarna ben ik ook begonnen met de

kaarten. Het geeft voldoening om iets voor een ander te doen.

Omdat ik vijf dagen per week werk, heb ik geen tijd voor

vrijwilligerswerk, maar zo kan ik toch op mijn eigen manier

mijn steentje bijdragen. Het kaarten maken is voor mij ook

een creatieve uitlaatklep. Ik heb inmiddels een webshop, maar

dit doe ik naast mijn gewone werk. Ik krijg hier positieve

energie van.’

De kaarten zijn goedkoop, voor iets dat handgemaakt is. Ik zag

dat een van de kaarten maar zestig cent kost.

‘Dat klopt, ik hoef hier dan ook niet rijk van te worden of er

winst op te maken. De opbrengst van de kaarten gaat naar

diverse goede doelen waarmee ik samen werk. Ik vind het

belangrijk dat de drempel om een kaart te kopen, voor

iedereen laag is. Bij de Bruna betaal je zo drie euro voor een

kaart en niet iedereen kan dat betalen. Ik heb inmiddels een

vaste klantenkring opgebouwd. Het contact met de klanten is

ook erg leuk, er is bijvoorbeeld een vriendschap uit ontstaan.’

Wat voor soort kaarten verkoopt u allemaal?

‘Van alles: kaarten met beterschapswensen, felicitatiekaarten

voor verjaardagen of omdat er een baby geboren is, maar ook

blanco kaarten waar mensen zelf een tekst op kunnen

schrijven. Daarnaast ook condoleancekaarten, want helaas

hoort ook dat bij het leven. Omdat alle kaarten handgemaakt
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zijn, zijn ze allemaal anders en uniek. Op verschillende

manieren kom ik aan ideeën en doe ik inspiratie op, maar ik

probeer er eigenlijk altijd wel mijn eigen draai aan te geven.’

Maakt u eigenlijk nog andere spullen?

‘Ja, ik maak ook ‘brievenbuscadeautjes’, bijvoorbeeld een

geurzakje. Of babycadeautjes, zoals sokjes. Zeker in de

coronatijd heb ik gemerkt dat mensen graag een cadeautje

willen sturen om naar elkaar om te zien.’ ◀

Wat: zelfgemaakte kaart

Prijs: 0,60 euro

Bijzonderheden: deze kaart heeft als thema ‘lente’

Hier is de advertentie te vinden:

nd.nl/zelfgemaaktekaarten


