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SCHAAR ZOEKT HAAR IS DE 1E NATUURKAPSALON IN HAARLEM
Maak kennis met een uniek concept waar je kunt kiezen uit drie knipsessies met een holistische
benadering. Jouw persoonlijkheid, uitstraling en gezicht vormen de basis voor jouw coupe.
Want als je haar hebt dat past bij wie je bent, versterkt dat de kracht van jouw uitstraling.
Daarom kijkt Joline, de eigenaresse van Schaar zoekt Haar naar jou met een knip-oog, zodat je
een coupe krijgt waarvoor je geknipt bent in een 1 op 1 seing. In een tiny house wordt er
uitsluitend met biologische producten van Oway gewerkt zonder plastic verpakkingen. Ook
kan je de shampoo komen bijvullen zodat het flesje kan worden hergebruikt. De Plantenkleuringen van Oliebe zijn 100% natuurlijk en niet schadelijk voor het haar en milieu.
www.schaarzoekthaar.nl
SAS DE VRIES
Ik maak tassen vanuit mijn voorliefde voor ambacht, duurzaamheid en minimalistisch design.
In een handgemaakte tas zit jaren van gedrevenheid, experimenteren en eindeloze oefening.
Het is die passie - het ambacht - dat een handgemaakte tas anders maakt, waardevol maakt.
Naast een eigen collectie van duurzaam leer, maak ik tassen in opdracht en kun je bij mij
terecht voor workshops en do-it-yourself pakkeen.
www.sasdevries.nl

ZINNERGY
Ik (Vincent Voorduin) ontwikkel logo’s, huisstijlen, websites, marketing en branding met als
doel dat ondernemingen een heldere en consistente boodschap uitzenden gericht op
duurzaamheid. Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van design, (online) marketing,
social media, ondernemerscoaching en het werken voor meer dan 500 zzp-ers, start-ups,
scholen en MKB in diverse branches creëer ik in elke stijl unieke branding en marketing. Wil je
met mij aan de slag of meer weten? Mail mij dan op vincent@zinnergy.nl. Onder vermelding
van de code Kweekstraat20% ontvang je 20% op de eerste opdracht!
www.zinnergy.nl
VITAL MIND
Als architect geloof ik in een ontwerp dat rekening houdt met de invloed van de mensen op de
natuur. In mijn ontwerpen maak ik gebruik van de principes van de Circulaire Economie,
Biomimicry, Biophilia en " Bioclimatic Architecture" (C2C) waarbij het in de basis gaat over het
leren van de natuur, wat natuur voor de ruimte en welzijn van de mens kan betekenen en het
optimaal gebruik van gezonde materialen. Met Biophilic Design breng ik verschillende
eigenschappen van de natuurlijke wereld terug in ons dagelijks leven met positieve effecten op
onze geest en gezondheid. Naast architectuur en tuinontwerpen maak ik geluidsabsorberende
groene panelen met onderhoudsvrij mos en hangplanten volgens de Japanse kunst genaamd
‘Kokedama’. Ik vertel je hier graag meer over.
www.vital-mind.org en www.vitaalarchitectuur.com
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JOIN US
Ben je een ondernemer die impact wil maken gericht op duurzaamheid en een circulaire
economie? Dan sta jij misschien binnenkort op onze flyer, samen met deze andere ondernemers.
Vanuit het Kweekcafé bieden wij een plek het podium. Zo ondersteunen we elkaar in groei en
bloei.
www.kweekcafe.nl/werkplek-plek
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