
‘Wij willen
het haakvirus
verspreiden!’

LEZERESSENmet een passie



Lot: ‘Net zoals zoveel meisjes hebben wij lerenhaken op de lagere school. En net zoals de meeste
leerlingen vond ik er toen niets aan. De hand-
werkles waarin we lapjes of een knuffel haakten of

de kruisjessteek leerden, was toen zowat de minst popu-
laire les.’
Lies: ‘Ik was een van de weinigen die haken van bij het
begin wel leuk vond, en ik ben het sindsdien ook altijd blij-
ven doen. Ik maakte truien, cadeautjes voor mijn zus’ ver-
jaardag, popjes als geboortegeschenk,...’
Lot: ‘Ik was ook wel creatief bezig, maar was meer een
type dat aan 101 dingen tegelijk begon maar niets af-
werkte. Uiteindelijk kreeg het haakvirus ook mij te pakken.
Nu doe ik het eigenlijk voortdurend: voor tv, in de bus,...
Een haakwerkje past perfect in je handtas en kan je dus
makkelijk overal mee naartoe nemen. Mijn vriend klaagt
weleens dat hij het huishouden moet doen omdat ik weer
zit te haken.’ (lacht)
‘Omdat het leuker is om in gezelschap te haken, zijn we bij
ons thuis samen met enkele vriendinnen een haakgroepje
gestart. We zorgden voor thee en lekkere cakejes,
babbelden erop los en haakten ondertussen. Op zonnige
dagen gingen we ook weleens in een park zitten, en zo
vond ‘t Werkhuys ons. Dat is een buurthuis in Borgerhout
waar je tal van workshops en lessen kan volgen. Ze hadden
ook een handwerkclubje, maar dat was aan een tweede
adem toe.’
Lies: ‘Ze vroegen of wij er onze schouders niet onder
wilden zetten en Lot en ik hebben meteen toegehapt. We
vonden ook snel mensen die mee wilden doen. Elke dins-
dagavond is iedereen welkom bij Hart Labeur in de cafe-
taria van ‘t Werkhuys: mensen die al kunnen haken of die
het willen leren, maar ook mensen die willen breien,

naaien,... Er is geen verplichting, je komt wanneer
je zin hebt en deelnemen is gratis. Ook
wie gewoon een avond wat wil praten
op café of bijvoorbeeld een cake wil
bakken mag ons gezelschap houden.’
Lot: ‘Lies en ik organiseren geregeld een
workshop, maar eigenlijk is het de bedoe-
ling dat iedereen gewoon meebrengt waar
hij mee bezig is - of dat nu een haakwerkje
is dat met haken en ogen aan elkaar hangt
of mooie kinderkleertjes. Kan je nog niet
haken of naaien, dan kunnen wij het je leren.
We zetten je dan op weg of helpen waar
nodig, al weten we lang niet alles. Zo kunnen
wij wel haken en naaien, maar van breien
weten we dan weer weinig af. Maar dat is net
het leuke aan Hart Labeur: heel wat mensen die
komen - gemiddeld zo’n veertien per avond -
hebben veel talent, waardoor er altijd wel

‘Hard werk, maar met liefde
gemaakt’, dat is de boodschap
achter Hart Labeur, het Antwerpse
haak/praatclubje van de zussen
Lot (27) en Lies (25) Saldien.

‘Wij haken overal:
voor tv, maar ook op de
bus. Een haakwerkje past
perfect in je handtas’
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iemand is die je kan helpen. Het is soms een echt ‘Raad
van Tante Kaat’-uurtje; er worden bij ons heel wat tips en
tricks uitgewisseld.’
Lies: ‘Het leuke is dat ook wij op die manier nog heel wat
kunnen opsteken. Volgens mij is haken trouwens iets dat
iedereen kan leren, al zal de een er wel sneller mee weg
zijn dan de ander. Maar we hebben hier alleszins nog nie-
mand gefrustreerd zien wegrennen. (lacht)We zijn sinds
september vorig jaar bezig met Hart Labeur en hebben er
nog geen seconde spijt van gehad. Integendeel, wij kijken
er elke week opnieuw naar uit.’
Lot: ‘We hopen echt dat we met Hart Labeur onze
passie voor haken kunnen doorgeven, dat we anderen
kunnen prikkelen, zodat zij het ook proberen en het
even leuk gaan vinden. Want daar draait het uitein-
delijk om: het plezier van zelf iets te kunnen maken.
Het geeft zoveel voldoening om iets dat je zelf hebt
gemaakt te kunnen wegschenken of zelf te gebruiken.
Er kruipt best veel van onze vrije tijd in Hart Labeur,
maar omdat handwerk onze passie is, vinden we dat
niet erg. Zoals anderen gaan zwemmen of lopen, is
Hart Labeur onze hobby.’
Lies: ‘Ik heb haken zelfs op mijn CV vermeld. Ik heb er
even over getwijfeld, maar ik ben er zo vaak mee bezig
dat ik het wel moet vertellen. De reacties zijn meestal
ook wel leuk. Op de trein zie je mensen nog weleens
vreemd opkijken als je je haakpen en bol wol boven-
haalt, maar daar moet je je overzetten.’
Lot: ‘Het raakt stilaan ook ingeburgerd, want zelf din-
gen maken is weer hip en trendy. Bij Hart Labeur vind
je mensen van elke leeftijd: oma’s, maar ook mama’s en
jonge meisjes. We kregen ook al een man op bezoek.
Hij volgde in ‘t Werkhuys muziekles didgeridoo en
vroeg of hij bij ons een tas kon maken voor zijn instru-

‘Iedereen is welkom bij
Hart Labeur, ook wie gewoon
een praatje wil maken’

ment. Daar hebben we hem met plezier bij geholpen.’
Lies: ‘Het mooie aan Hart Labeur is ook dat er intussen al
enkele vriendschappen zijn ontstaan. Twee oma’s leerden
elkaar bij ons kennen en spreken intussen ook buiten de
workshops af. Onlangs mailde een meisje me met de vraag
of ze in Brugge iets zoals Hart Labeur mag opstarten. Ze
vroeg of ze eens mocht langskomen, om te zien hoe wij
het doen. We zouden het wel leuk vinden als mensen ons
idee zouden volgen en met een gelijkaardig initiatief
zouden starten.’
Lot: ‘Als we de haak-, naai- en breimicrobe maar verder
kunnen verspreiden! Daarom nemen we ook weleens deel
aan evenementen zoals Erfgoeddag of organiseren we een
volkskeuken waarop we eigen creaties aantrekken en
koken voor de buurt. Zo kunnen zij ook zien waarmee we
bezig zijn en maken meer mensen kennis met Hart Labeur.’
Lies: ‘Hart Labeur blijft een hobby, al dromen we er
weleens van dat het op een dag meer wordt. We zien wel.’
Lot: ‘Waar we wel al volop over nadenken, is een naaicafé.
In Amsterdam vind je er al een: je kan het vergelijken met
een internetcafé, maar dan met naaimachines. Daar
zouden we in het najaar graag mee starten, maar we
moeten nog zien of het haalbaar is. ‘t Werkhuys heeft wel
een aantal naaimachines die we mogen gebruiken, en ook
Bernina wil sponsoren met enkele machines. Voorlopig is
het echter nog toekomstmuziek.’ !

Wil jij graag mee haken, breien of naaien met Hart La-
beur? Alle info: hartlabeur.wordpress.com. Je kan Lot
ook volgen op www.berninablog.nl/author/lot_saldien.

Hart Labeur kan altijd wol gebruiken. Heb jij nog een
voorraadje, dan kan je hen contacteren via
hartlabeur@werkhuys.be. !
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Bij Hart Labeur kan
je maken wat je wil.
Geregeld wordt ook

een workshop
georganiseerd, zoals
deze handtassen

naaien.


