SIMPLIFY
YOUR LIFE

Gevonden op Etsy

Losse notitieblaadjes, schema’s en lijstjes zet je vast op dit
klembord. Al wil je er misschien niet te veel aan ophangen, want
de Amerikaanse Melanie drukt de mooiste prints af op dit eiken
hout. Ze maakt de clipboards zelf en verkoopt ze voor ca. € 24
via Lemoneeonthehills.etsy.com.

Werken over de grens

Zo maak je zelf een ‘damblad’ van een dam- of schaakbord:
✻ Leg twee handgrepen inclusief schroefjes klaar. ✻ Teken af
waar je de handvatten wilt hebben. ✻ Boor twee gaatjes voor de
schroeven. ✻ Als het bord ongelakt is, lak het dan met
transparante houtlak en laat drogen. ✻ Schroef de handvatten
met een schroevendraaier aan het bord vast. ✻ Klaar! Nu kun je
je visite bedienen en daarna een potje dammen.
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MEE NAAR ZEE
Handig voor de vakantie, deze ‘ocean luggage
bag’, of voor sauna- of zwembadbezoek.
De binnenkant van dit etuitje is van kunststof,
zodat de rest van de spullen in je tas droog
blijft wanneer je je natte bikini erin stopt. Ook
handig als toilettasje of etui voor losse rom
mels in je (reis)tas. Op Waterlemongoods.com
vind je meer kleuren en patronen. € 14,95

‘Gemiste kansen
komen altijd terug als je
er klaar voor bent’
Fotograaf Bonnie Tsang

EVEN NIETSDOEN
Op de Hoogstraat in Rotterdam vind je het
stilte-café Adem Inn. Niet dat je hier hele
maal niet mag praten – alleen niet achter
de glazen wand – maar je kunt er wel even
goed tot rust komen. Er is geen wifi, wel
slow coffee en ruimte voor verveling. Trek
een boek uit de kast of maak contact met
andere mensen die even willen ‘simplifyen’.
Ademinn.nu

TEKST ILSE SAVENIJE BEELD SHUTTERSTOCK (ESCAPE THE CITY, DREAM:ON)

DIY

Zelfgemaakte spullen, daar ben je extra blij
mee en zuinig op, zeggen Pascalle Bonnier
en Mathijs Kok, auteurs van Havermoutje,
Nootje en Kooltje. In Doe het zelf deelt het
duo projecten in categorieën als Upcycle,
From Scratch en Repair. Maak een vilten
tas of zonnebrandcrème of plak zelf je
band. Nijgh & Van Ditmar, € 19,99

Met de nieuwsbrief van Escape the city
ontvang je elke week een overzicht met
vacatures in het buitenland, binnen allerlei
branches en op alle niveaus. Van vrijwilliger
bij een dierenasiel in Peru tot fulltime soft
wareontwikkelaar in Londen. Of manager
van een safari-lodge in Kenia, masseur in
Mozambique of docent Engels in China...
Op de website Escapethecity.org staan
ook blogs over ondernemen, start-ups en
het maken van een carrièreswitch.

PLAATJES
EN PRAATJES

TOE AAN EEN DROOM
Je dromen beïnvloeden, het schijnt te kunnen
met dream:ON. Deze gratis app meet je
bewegingen in je slaap. Zo kun je zien in
welke fase van je slaapcyclus je bent.
Wanneer je aan dromen ‘toe bent’, worden
er geluiden afgespeeld binnen een door jou
gekozen thema: een rustgevende tuin, een
trip naar Tokio, het strand, de ruimte…

Tijdens een PechaKucha Night
mogen mensen met frisse ideeën
20 foto’s laten zien die elk 20 tellen
verschijnen. Tijdens de slideshow
vertellen ze over hun passie, werk
of visie. Bijvoorbeeld over mooie
architectuur, fotograferen voor
Instagram of angsten overwinnen.
Oprichters Astrid Klein en Mark
Dytham startten het concept in
Tokio: “Sommige presentaties zijn
heel persoonlijk, andere ongeloof
lijk grappig, maar allemaal anders.
Dit maakt van elke PechaKuchaavond een ‘box of chocolates’.”
Kijk op Pechakucha.org voor de
volgende ‘20x20’ in jouw buurt of
om presentaties terug te kijken.
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