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Mensch Made

Meer weten en zien: www.menschmadedesign.com met

Creatieve ondernemers de ruimte geven

meer dan 100 ontwerpen van haar hand. Er staan ook ori-

Winkeliers in de oudere winkelstraten buiten het centrum

ginele cadeautjes op voor de feestdagen, al vanaf € 10.

hebben het steeds moeilijker. Dat komt door de crisis, maar
ook door een andere economie waarbij shoppen via internet steeds belangrijker wordt. Want ook al gaat de crisis
over, veel winkels zullen niet meer terugkomen. Het is
goed om te denken over en te werken aan nieuwe bestemmingen. Daarom verhuurt Wooninc. de ruimtes onder de
appartementen van Joep als ateliers aan jonge, creatieve
ondernemers.

Mensch Made heet haar succesvolle bedrijf. Ze gaat voor:

Ik ben ontwerper en ondernemer. Design verlangt naar

Smart, Slow en Beautiful. Voor Doreen Westphal is cre-

mensen die het gebruiken. Dan krijgt het pas waarde.

ativiteit geen trucje maar een manier van denken. Ze

Bekend werd ze onder andere van de tassen die ze maak-

maakt hele verschillende ontwerpen en toch zijn er dui-

te van binnenbanden van ﬁetsen. Sinds een paar jaar

delijke overeenkomsten in haar werk. Vaak gebruikt ze

werkt ze veel met een speciaal soort beton. Zo ontwierp

industriële restproducten om daar met een speciale pro-

ze pas geleden een betonnen tafel waar patronen op

ductiewijze weer iets heel anders van te maken.

staan van oude linnen tafelkleedjes. Een tafel die je wel

Ik ben ontwerper en ondernemer.
Design verlangt naar mensen
die het gebruiken. Dan krijgt
het pas waarde.

Eindhoven geeft ruimte en rust
Doreen reist veel naar Frankfurt en Parijs om daar haar
werk te promoten maar in haar nieuwe atelier aan de
Geldropseweg voelt ze zich helemaal op haar plaats. Ze
zegt: “Eindhoven is rustig en overzichtelijk en toch en is
toch genoeg te doen. Als het te druk is, word ik te veel
afgeleid. Hier vind ik de juiste balans.”

móét aanraken en voelen. Ze maakt ook betonnen vazen.
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Ulrike over Sarah: “Ze wordt door velen
terecht gezien als een supertalent in het
design van sieraden. Haar ontwerpen
stimuleren mij enorm.”

Geldropseweg 80

mo man tai en SMJD

Meer weten en zien: het veelzijdige werk van Ulrike zie je
op www.momantaidesign.com. De schitterende sieradencollectie van Sarah op www.smjd.nl.
Deze zomervakantie gingen ze niet weg want Sarah
Mesritz en Ulrike Jurklies werkten samen keihard om
hun nieuwe werkplaats/showroom af te hebben voor de
Dutch Design Week.
Sarah komt uit Riethoven en is een bijzonder getalenteerde sieraadontwerpster. Ze geeft zelf ook een blad uit

Sarah over Ulrike: “Ze is
een ervaren onderneemster.
Haar blog is erg populair in
Duitsland en ze denkt echt
internationaal.”

Ulrike komt uit een dorp vlakbij München. Ze ontwerpt

Beiden verkopen vooral online en aan winkels en grote

zelf en heeft een drukbezochte webshop waarin ze haar

bedrijven. “Ook werken we in opdracht voor grote or-

ontwerpen en leuke cadeautjes zoals designkandelaars

ganisaties, die bijvoorbeeld op zoek zijn naar relatiege-

verkoopt.

schenken of een speciale invulling voor kerstpakketten.
Voor die bedrijven maken we de producten naar wens”,
legt Sarah gedreven uit.

over sieraden: Current Obsession.
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