
 
 
 

 
… verleent ‘Corona-hulp’ aan Tesselschade-
Arbeid Adelt, afdeling Amsterdam. 
   
Sinds het begin van de Corona-crisis is de winkel 
van de TAA-afdeling Amsterdam aan het 
Leidseplein gesloten.  
In deze Corona-tijd - waarin iedereen wordt 
gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven – zijn 
de handwerksters van TAA veel met hun hobby 
bezig. Ze hebben al veel artikelen gemaakt en 
zijn nog volop bezig met haken, breien etc.  
Er is een grote voorraad ontstaan, maar de 
winkel is gesloten, dus er wordt niets verkocht. 
 
De tweede doelstelling van TAA (het behoud van 
handwerktechnieken) raakt aan de 
doelstellingen van Needles4all.  
Daarom heb ik besloten om een helpende hand 
toe te steken aan TAA; ik heb ruimte in mijn 
webwinkel aangeboden zodat er artikelen van 
TAA-Amsterdam online verkocht kunnen 
worden. Dat is op dit moment een snelle en 
goedkope oplossing, Needles4all heeft al een 
webwinkel, er hoeft niets gebouwd worden, dus 
er gaat geen tijd en geld verloren.  
 
De afgelopen weken hebben TAA en Needles4all 
eendrachtig gebouwd aan het vullen van de 
afdeling ‘Handgemaakt door TAA’.  
Leuk als u een kijkje neemt in de winkel!  
In de TAA-afdeling vind u onder andere 
handgemaakte kinderkleding, speelgoed, 
cadeautjes en huishoudelijk linnengoed. 
 
Update 17 juli 2020: 
Inmiddels is de winkel aan het Leidseplein weer 
beperkt open, op vrijdag en zaterdag.  
In de webwinkel kunt u áltijd terecht! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

… is de oudste algemene vrouwenvereniging van 
Nederland.  
 
Eén van de doelstellingen is het ondersteunen 
van studerende vrouwen op weg naar hun 
economische zelfstandigheid. Studentes van het 
WO, HBO en MBO kunnen een tegemoetkoming 
in de studiekosten ontvangen. 
 
Een tweede doelstelling van de vereniging is het 
behoud van handwerktechnieken. De landelijke 
bibliotheek van patronen en instructiemateriaal 
is gehuisvest in het pand van de vereniging van 
Amsterdam en is beschikbaar voor inzage (geen 
uitleen). Kopiëren is mogelijk tegen een kleine 
vergoeding. Daarnaast worden er workshops en 
een maandelijks handwerkcafé georganiseerd. 
 
In de winkel aan het Leidseplein zijn 
handgemaakte artikelen te koop die gemaakt 
zijn door de vele handwerksters die hiervoor een 
kleine vergoeding ontvangen. Sinds de 
Coronatijd is de winkel in Amsterdam gesloten. 
Stichting Needles4all heeft met ons een tijdelijke 
samenwerking opgestart. Het is nu ook mogelijk 
om onze handgemaakte artikelen in de webshop 
van Needles4all te bestellen. 
 
Dankzij vele donateurs met een donatie, gift of 
legaat en met de opbrengst uit de winkel, 
kunnen wij vele studentes ondersteunen. Meer 
informatie over Tesselschade Arbeid Adelt vindt 
u op onze website . 
 
 

https://needles4all.nl/webwinkel/
https://www.tesselschade-arbeidadelt.nl/doneren/lid+worden

