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Vacature KrijgdeKleertjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupeuse (ofwel: naald & draad wonder) 

 
 
KrijgdeKleertjes Amsterdam is een lokaal ruilpunt voor toffe tweedehands kleding van baby’s 
en kinderen in de maten 50 t/m 128. We organiseren elke 1e woensdag van de maand tussen 
13:00 en 15:00 uur een kleinschalige ruilmiddag bij STROOP in Noord.  
 
We zijn onderdeel van de landelijke website www.krijgdekleertjes.nl. Naast ons ruilpunt in Amsterdam 
zijn er nog bijna 30 ruilpunten door het hele land. Lees meer op www.krijgdekleertjes.nl/ruilpunten. 
KrijgdeKleertjes is een duurzaam initiatief zonder winstoogmerk, dat vrijwillig wordt gerund door 
ouders voor ouders. 
 
Omdat duurzaamheid ons ding is en we ongeschikte kleertjes niet willen afdanken, zouden we die 
graag op een andere manier hergebruiken, bijvoorbeeld door er vlaggenslingers van te laten maken 
(bovenstaande foto ter illustratie).  
 
Zo kunnen we ons ruilpunt mooi aankleden, een leuke deel & win-actie organiseren, en mogelijk wat 
exemplaren verkopen waarbij de opbrengst ten behoeve komt aan het ruilpunt, om zo de kosten te 
dekken die gemaakt worden (denk aan drukwerk, opbergmogelijkehden, reiskosten etc.). 
 
Voor de fabricage zoeken we een coupeuse, ofwel iemand die kundig is met naaimachine / naald & 
draad, die beschikt over een naaimachine en dit een paar uur per week in diens eigen omgeving zou 
willen maken.  
 
Ben of ken jij deze persoon, met een hart voor hergebruik en oog voor kwaliteit, die zich graag vrijwillig 
wil inzetten voor ons duurzame ouder-initiatief? We horen het heel graag! Je kunt ons mailen via 
krijgdekleertjesamsterdam@gmail.com. 
 
PS voor verschillende talenten en interesses hebben we mogelijkheden binnen ons Support Team, 
denk aan innemers, donatie-ophalers, gastvrouwen, PR-sterren etc. Ken jij iemand die dit interessant 
zou vinden? Stuur dan gerust onze vacature door. Zo maken we samen het ruilpunt en de ervaring 
voor onze bezoekers nog fijner en beter :). 
 
Hartelijke groet, 
Team KrijgdeKleertjes Amsterdam 


