Emax Domina – Mooi en verantwoord uit India
Bij Emax Domina kun je duurzame en leuke producten kopen, stuk voor stuk bijzondere producten,
met liefde gemaakt in India.

Emax Domina (Latijn voor ‘Kooplustige vrouw’) richt zich op vrouwen die graag leuke, aparte
dingen kopen en zich daarbij goed willen voelen. De producten van Emax Domina zijn niet alleen
mooi, maar ook verantwoord: ze zijn gemaakt van restmaterialen en op een duurzame manier
geproduceerd. Voor Emax Domina is het heel belangrijk dat de producten op een verantwoorde
manier gemaakt worden. Dit betekent dat de mensen die de producten maken een eerlijk salaris
krijgen en dat er absoluut geen sprake is van kinderarbeid.

Emax Domina biedt o.a. een collectie prachtige sjaals die zijn
gemaakt in een mode-atelier in Mumbai van restmaterialen. Elke
sjaal is een unieke combinatie van verschillende resten stof. De
Indiase ontwerpster Arti Shantakumar staat bekend als de ‘mixand-match’-queen en is een expert in het combineren van
verschillende stoffen tot prachtige creaties. Zij runt het ‘kleine en
blije’ atelier OnMyOwn, dat werkgelegenheid biedt aan 20-25
mensen. De werkomstandigheden zijn er prima en de medwerkers
krijgen een eerlijk salaris. De sjaals zijn dus niet alleen mooi maar
ook helemaal verantwoord!

Ook heeft Emax Domina diverse tassen in het assortiment,
bijvoorbeeld de tassen en portemonnees van oude autobanden en
resten stof. Deze worden gemaakt in de sloppenwijk van New Delhi
als onderdeel van het project Green the Gap. Hier worden oude
fietsbanden, kartonnen pakken, resten stof en andere afvalmaterialen
omgezet in nieuwe producten. De naaiers komen allemaal uit een
achterstandsituatie en hebben gewerkt onder erbarmelijke
omstandigheden in grote fabrieken in Delhi. Bij Green the Gap krijgen
ze een eerlijk salaris en goede werkomstandigheden en zijn ze
onderdeel van een klein gemotiveerd team.

Een ander leuk product is de vlaggenlijn van resten
handbedrukte vrolijke stof en versierd met kleurrijke kralen en
belletjes. Deze vlaggenlijnen worden gemaakt in een dorp
vlakbij het Ranthambore Tijger Reservaat in Rajastan (noordIndia). De non-profit organisatie Dastkar zorgt voor alternatieve
inkomstenbronnen voor de mensen in de omgeving van het
reservaat. Hierdoor wordt het stropen tegengegaan en kan de
natuurlijke leefomgeving van de tijger worden behouden.

De billboard boodschappentassen zijn ook bijzonder. In Nederland zijn
al veel meer tassen van billboardmateriaal verkrijgbaar, maar de Emax
Domina billboard tas is anders omdat hij gevoerd is met oude sari’s en
afgezet met restjes leer. Dat maakt de tas heel kleurrijk en apart, maar
vooral veel steviger dan andere billboard tassen. De tas is 100% gemaakt
van afval, en elke tas is natuurlijk uniek. Een tas om overal mee naartoe
te nemen: naar de bibliotheek, naar een vergadering, boodschappen
doen, etc. Hij is sterk en kan een flink gewicht dragen.

De vrolijke boekensteunen van oude fietskettingen worden gemaakt
in een klein atelier in Moradabad, een stad in Noord-India waar zo’n
50% van de bevolking leeft van het maken van handwerkproducten.
Vakmanschap waar vaak uren werk in zit maar waar de handwerklieden weinig voor krijgen betaald. Emax Domina werkt samen met
Creative Craft Community, die zorgt voor een eerlijke beloning en
betere arbeidsomstandigheden voor deze handwerklieden.
De boekensteunen zijn verkrijgbaar in groen & blauw, of rood & roze.
Ze kunnen worden verpakt in een bijpassende doos van handgeschept papier. Een mooi kado!

Kijk voor nog meer mooie en verantwoorde producten op de website van Emax Domina.
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