
      E-ZINE FEBRUARI 2022 
 
Het is februari en wisselvallig weer. Soms zonnig en ideaal om lekker ingeduffeld een gezellige 
winterwandeling te maken. Soms regent het non-stop en zit er niks anders op dan een dagje binnen te 
spenderen. 

Hierbij enkele toffe DIY’s om het thuis gezelliger te maken of om samen te maken met de (klein)kinderen. 

 

1. Zelf kaarsen maken 
Houd je onopgebrande kaarsen bij. 
Eens je er voldoende hebt, kan je 
deze (au bain-marie) smelten en 
maak je van een oude koffietas of 
glazen potjes een nieuwe kaars. 

Nieuw lont kan je gemakkelijk vinden 
in een hobbywinkel of online, indien 
nodig kan je een katoenen touw 
gebruiken van minstens 1 mm dik. 

Hou je van geurkaarsen? Dan kan je 
essentiële olie naar keuze bij de 
gesmolten wax voegen.  

Geniet van het resultaat! 

 

2. Borden versieren 
Altijd al gepersonaliseerd servies gewenst? Op deze manier bekom je dit op een budgetvriendelijke, 
creatieve manier. 

Wat heb je nodig? Eenvoudig servies (zonder veel decoratie), porseleinverf of -stiften en een oven. De rest 
spreekt voor zich: je decoreert het servies naar keuze met de verf of stiften, en vervolgens steek je ze voor 
enkele minuten in een oven van 160⁰ C. 

Heb je geen bruikbaar servies? Koop zeker geen splinternieuw, vraag rond of niemand er toch  heeft die 
weg moet of neem een kijkje in de Kringwinkel. 

 

3. To-do lijst 
Heb jij ook altijd klusjes in en rond het huis die ‘ooit’ wel eens gedaan 
zullen worden? 

Nu is het moment! Maak een lijstje op en probeer op een vrije dag er 
telkens eentje af te vinken. 

Hulp nodig bij sommige klusjes? Maak gebruik van ons platform. Of 
help anderen hun lijstje af te werken . 

 

http://helpendehandjes.net/
http://helpendehandjes.net/�


Meer weten 
Vind alle info over Helpende Handjes op onze website: 
https://helpendehandjes.net 
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/helpendehandjes.net  
 

Disclaimer 
Stuur dit bericht gerust door aan vrienden en bekenden. 
Wens je deze berichten niet meer te ontvangen, laat het weten aan info@helpendehandjes.net  
 
 
Helpende Handjes is een initiatief van Steunpunt Welzijn vzw met steun van LEADER Vlaamse 
Ardennen. 
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