Sheltersuit finalist Dutch Design Awards 2017
Sheltersuit is genomineerd voor de finale van de Dutch Design Awards 2017.
De Enschedese organisatie is met het product Sheltersuit 4.0 één van de vijf
kandidaten die de prijs in de categorie voor producten kan winnen.
De Sheltersuit is een tot slaapzak te transformeren water- en winddichte jas,
die dakloze mensen bescherming biedt tegen allerlei soorten
weersomstandigheden. Naast de sociaal-maatschappelijke rol van de
Sheltersuit zelf, zorgt de organisatie die de producten maakt, er ook voor dat
er op een sociaal-maatschappelijke manier wordt gewerkt.De vrijwilligers van
Sheltersuit zijn vrijwel allemaal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
zoals vluchtelingen, ex-daklozen en werkzoekenden. Via Sheltersuit integreren
en re-integreren zij in de maatschappij.
Sheltersuit 4.0
Naast warmte vindt Sheltersuit de waardigheid van ieder mens heel belangrijk,
ongeacht iemands achtergrond of leefsituatie. Geïnspireerd door de uniekheid
van ieder mens, is het ontwerp en de kleur van iedere Sheltersuit persoonlijk te
maken. De verschillende ontwerpen van iedere Sheltersuit spelen een grote rol
in het concept. Doordesign wil Sheltersuit mensen samenbrengen, inspireren
en activeren.
“Of je mee doet in de maatschappij of niet, Sheltersuit wil ieders waardigheid
erkennen en een mooi product bieden waar je wat aan hebt en waar je je prettig
in voelt.Ik geloof erin dat we samen de wereld een beetje mooier kunnen maken
voor iedereen”
– Bas Timmer
De Sheltersuits zijn voorzien van meerdere opbergvakken en worden
geproduceerd met hoogwaardige en duurzame materialen die gedoneerd
worden door verschillende bedrijven in het binnen- en buitenland.
“Met dit zeer geslaagde project creëert Timmer op bewonderingswaardige
wijze een soort familie, waarbinnen iedereen iets bijdraagt aan het proces. Een
stimulerend voorbeeld van toegevoegde waarde door samenwerking. Niet
alleen het verhaal klopt, ook het ontwerp zit goed in elkaar. Een sterk product
met een enorme gunfactor.”
– Commissiestatement Dutch Design Awards
Het doel van Sheltersuit is sociaal-maatschappelijk en niet commercieel van
aard. De productie, materialen en ook de huisvesting zijn mogelijk door de
inzet van vrijwilligers, giften, subsidies en donaties.
Dit alles zorgt ervoor dat er op dit moment al meer dan 1200 exemplaren van
de Sheltersuit zijn uitgedeeld aan dakloze mensen in grote steden van
verschillende landen.

De winnaars van de Dutch Design Awards 2017 worden op 28 oktober door
een jury verkozen en bekend gemaakt, ter afsluiting van de Dutch Design
Week in Eindhoven.

#keepthehomelesswarm #sheltersuit #DDA17 #givewarmth #peoplehelpingpeople
#everybodydeserveswarmth #together #DutchDesignAwards #design #socialimpact
#whatdesigncando #dutchdesign #bastimmer
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dhr. Bas Timmer, ontwerper en bedenker van Sheltersuit.
Telefoonnummer - +31 (0)6 4320 79 07. Email - bas@sheltersuit.com.
Voor meer informatie en foto’s in hoge resolutie, zie onze press kit.
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