Maak zelf je Lief & Leedpotje!

Maak je eigen Lief & Leedpotje
Als Lief & Leedstraat is het handig en leuk om een echt Lief &
Leedpotje te hebben. In zo’n potje kun je het kleingeld bewaren
voor een bos bloemen of andere attenties voor een buur.
Maar ook zaken als het uitgavenformulier en de bonnetjes kun
je erin kwijt. Zo houd je alles bij elkaar.
Een mooi potje zorgt er ook voor dat je Lief & Leed
niet vergeet!
Zo gemaakt!
Een Lief & Leedpotje is zo gemaakt. Zoek op zolder, in de
berging of in je opbergkast naar een potje, blik, pan of grote
envelop en verfraai deze. Je kunt er bijvoorbeeld stickers
opplakken! Heb je niks geschikts thuis? Kijk bijvoorbeeld eens
in een kringloopwinkel. In deze folder vind
je ter inspiratie allerlei
voorbeelden.
Klaar?
Als je Lief & Leedpotje
klaar is, zet het dan op
een opvallende plek in je
huis, bijvoorbeeld in de vensterbank. We
vinden het leuk als je ons een foto van je
Lief & Leedpotje stuurt! Wie weet komt-ie
op onze website of in een publicatie over
Lief & Leed.

Potjes scoren...

Loop eens binnen bij de
kringloopwinkel of een
Lets Ruilwinkel in de buurt.
Je vindt er de mooiste
potten om zelf te
beschilderen!

Potjes pimpen...

Potjes bakken...
Op diverse plekken in Rotterdam kun je leren pottenbakken.
Er zijn workshops of hele cursussen (vaak met korting met
de Rotterdampas) Erg leuk om te doen, en in ieder geval heb
je dan een héél uniek Lief & Leedpotje!

Een mooie pot of leuk
blik gevonden?
Ga aan de slag
met kwast en verf
of stickertjes.
(Een velletje plaatjes
vind je ook bij
deze folder).

OF Heb je een heel ander idee dan
er een potje van te maken? En
vind je een oude gebreide sok een
beter symbool om kleingeld voor
burenhulp in te bewaren? Prima
natuurlijk!

OF Doe als Goudi en ga mozaieken.
Benodigdheden: een (stenen) pot,
kapotte tegeltjes en een potje
tegellijm.

Ons

Kijk ook eens naar andere potjes...
Inspiratie opdoen?

Loop dan eens binnen bij een
Museum of de Rotterdamse
Kunstuitleen.
Je zult verbaasd staan hoeveel
fraaie en kunstzinnige potten en
potjes je allemaal tegenkomt.
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