
Leren breien van je buurvrouw
Vergeet lange wachtlijsten en leer naaien, breien of haken van je buur!

Amsterdam - Handwerken had ooit wellicht een suf en stoffig imago, maar de
populariteit van TV-programma’s als Door Het Oog Van De Naald bewijst dat die tijd ver
achter ons ligt. Handwerken is hip en hele volksstammen willen weer leren naaien,
breien of haken. Dat kan gratis, en snel, via Konnektid!

Via www.konnektid.com kun je in een oogopslag zien welke talenten en kennis je buren graag
met jou delen. Bijvoorbeeld haken, breien of je eigen kleding naaien. Vervolgens kun je hen
via de website vragen om deze kennis met jou te delen, gewoon thuis of in een gezellige
koffietent in de buurt. Dus geen uren meer googelen of tientallen creatieve blogs afstruinen
maar gewoon afspreken met een buur die jou direct verder helpt met je creatieve aspiraties.

Zo deelt Dirkje uit Vleuten graag haar kennis over naaien met anderen: “Ik leer anderen graag
naaien omdat mensen dan zelf hun kleding kunnen herstellen of veranderen. Dat is mijn
bijdrage aan onze maatschappij waar een broek al wordt weggegooid omdat de rits kapot is.
We moeten met zijn allen minder weggooien en langer met dingen doen!”
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En ook Claire uit Amsterdam maakt anderen graag enthousiast voor haar handwerkhobby:
"Breien geeft mij ontzettend veel plezier en ik deel mijn kennis hierover graag met anderen.
Het gevoel van trots dat je bekruipt als je van een bol wol een uniek stuk maakt wil ik graag
verspreiden!"
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— Claire, Amsterdam

Er zijn inmiddels al tientallen mensen door heel Nederland die hun creatieve kunde delen via
Konnektid. Dus vergeet lange wachtlijsten of onhandige lestijden en vind nu snel een buur die
je kan helpen. Uiteraard roepen we ook de handige handwerkers op om zich aan te melden op
Konnektid en hun waardevolle kennis te delen met hun buren. Samen handwerken is namelijk
nog leuker!
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OVER KONNEKTID

Konnektid is een online community waarmee je alles kunt leren van mensen uit je buurt. Via Konnektid kun je online
in contact komen met mensen die jou offline gratis kunnen leren wat je wilt. Alles van EHBO tot tuinieren en sociale
media expertise. Konnektid is opgericht door Michel Visser en Simone Potenza en is in april 2014 live gegaan. Nog
geen jaar na livegang heeft Konnektid ruim 4.000 leden in meer dan 25 landen die meer dan 500 verschillende
vaardigheden met elkaar delen. 

Samen met andere start-ups als Snappcar en Thuisafgehaald heeft Konnektid ShareNL opgericht; het platform voor
de nieuwe Nederlandse deeleconomie.
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Prijzen: Verkozen tot eerste lichting EuropeanPioneers, Michel Visser verkozen tot een van de 100 Duurzame
Jongeren in 2014.
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