
Mondkapjes maken voor het goede doel 

"Tot nu toe loopt het goed en 
we hebben er veel plezier aan" 
LEIDEN - In coronatijden komt er veel 
creativitelt vrij. Oat is ook te merken 
bij Inge Feiken en Maaike Kluit. lk 
ontmoet belde dames bij Inge thuis. 
Ze zijn erg enthousiast over hun pro
ject en ze willen mij er graag meer 
over vertellen. Inge is al lange tijd 
betrokken bij de protestantse wijk
gemeente 'De Verbinding' van de 
Vredeskerk. Maaike is een goede 
vriendin van haar. Belden zijn crea
tlef ingesteld en ze vormen al lange 
tijd met andere vrouwen een clubje 
die samen breien en leuke dingen 
maken van reststoffen. Na een 
oproep van Feiken in de vriendlnnen
club om met een groep mondkapjes 
te gaan maken kwamen er wel veel 
enthousiaste reacties maar uitein
delljk bleven zij met z'n belden over. 

door Ella Veenstra-Monteban 

Feiken: "We kregen een ruimte in 
de Vredeskerk waar we zijn begon• 
nen met de reststoffen te sorteren 
en verschillende patronen voor 
mondmaskers te testen. Inmiddels 
werken we ieder vanuit onze eigen 
huiskamer." 
Hoe kwamen jullie er toe om dit 
project zo in te richten dat bet een 
tweeledig doel kreeg: voorzien in 
de behoefte van mondkapjes en 
een opbrengst voor een goed doel? 
Kluit: "Toen de mondmaskers in 
bet OV verplicht werden, begon 
bet naaien als een vriendendienst. 
Daarna groeide de vraag naar 
mondkapjes via-via heel gestaag. 
We vroegen wel een vergoeding, · 
maardachten: hoe kunnen we zor
gen dat ook anderen bier profijt 
van hebben? Ik heb humanistiek 
gestudeerd en ik werk als zelfstan• 
dige in bet gebied van intermense
lijk contact en verbinding, o.a. als 
tekstschrijver, kwartiermaker en 
humanistisch ritueelontwerper. 
In deze tijden van corona-restric
ties zijn contact en verbinding 
niet meer zo vanzelfsprekend. Het 
naaien en verkopen van mondkap
jes is een leuke hobby naast mijn 
werk, en zorgde daarnaast voor 
bijzondere en onverwachte con
tacten. Dat we er ook nog een goed 
doel mee kunnen steunen vind ik 
mooi meegenomen." 
Inge: "Voor mij is bet naaien van de 
maskers erg leuk om te doen omdat 
ik mijn creativiteit erin kwijt kan 
en er tegelijk - zoals Maaike al 

Inge Fe/ken en Maalke Kluit met hun mondkapjes: "We ma ken twee modellen, 
een recht en een zogenaamd organ/sch" (Foto: pr). 

opmerkte - een goed doel mee kan 
steunen. Mijn achtergrond is ook 
heel divers: Ik heb een gedeelte van 
mijn jeugd in Zuid-Afrika doorge
bracht en dat werelddeel ligt mij 
nog altijd na aan bet hart. Ik heb 
een cateringbedrijf en als je mijn 
website bezoekt kun je zien dat 
ik ook enkele typisch Zuid-Afri
kaanse lekkemijen aanbied. Door 
Covid19 zijn er erg weinig catering 
opdrachten en besteed ik een deel 
van mijn tijd aan de mondkapjes 
en een puzzelbibliotheek. Ik ben 
met mijn gezin al jaren betrok
ken bij de wijkgemeente De Ver
binding en Diaconaal Centrum de 
Bakkerij. Een van de redenen dat 
we met bet mondkapjesproject 
ook in een zaaltje van de Vredes
kerk terecht konden en daar zijn 
begonnen met ons project. We 
betrokken er zo ook mensen van 
de wijkgemeente bij." 

"We maken twee modellen", ver
volgen de dames. "Een recht en 
een zgn. organisch. Soros willen 
de mensen er eerst een uitpro
beren. We bieden op de website 
een keur van (meest gebruikte) 
stoffen aan. Men kan ook kiezen 
voor elastiekjes of tricot-koordjes. 
De modellen zijn dubbelzijdig en 
er kan desgewenst een filter inge
stopt worden." 
Maaike: "We rekenen € 7,50 per 
kapje; daarvan gaat € 2,50 naar 
een goed doel. Je moet dan denken 
aan een kerkelijk of diaconaal pro
ject, een maatschappelijke of cul
turele instelling. We noemen een 
lijst van doelen op de website en 
de mensen kunnen dan aangeven 
waar de gift naar toe moet of zelf 
een voorstel doen. Tot nu toe loopt 
bet goed en we hebben er veel ple
zier aan." 
Meer info: www.alainge.nl. • 


