
De tassen en sieraden van de Esperanza 

collectie zijn letterlijk en figuurlijk blik-

vangers. Het strakke design en het gebruik 
van treklipjes van blikjes, zorgen voor een 

moderne metalen uitstraling. De lichtval op 
de treklipjes geven de tassen bovendien een 

onweerstaanbare aantrekkingskracht. 

Daarnaast zijn ze opvallend licht van  
gewicht en soepel in het gebruik.  

 

Eerlijk geproduceerd in Guatemala 

Naast dat de artikelen uit de Esperanza 
collectie super stylish zijn, worden zij ook 

eerlijk geproduceerd in Guatemala. Dit  
gebeurt in een coöperatie van vrouwen in 

de sloppenwijk La Esperanza in Guatemala 

City. Zij worden betaald volgens fair trade 
normen, zodat zij een beter leven met hun 

gezinnen kunnen opbouwen.  
 

La Esperanza 
UPAVIM is een coöperatie van en voor  

vrouwen uit La Esperanza, een wijk in het    
zuiden Guatemala Stad. La Esperanza, dat 

‘hoop’ betekent, is in de jaren ’80 ontstaan tijdens de burgeroorlog die toen in  
Guatemala woedde. Duizenden vluchtelingen van het platteland vestigden zich toen 

aan de rand van de hoofdstad. De hutjes uit het begin zijn inmiddels vervangen door 

stenen huizen, maar nog steeds zijn er veel sociale problemen. Van armoede en  
werkloosheid tot gewelddadige drugsbendes. 

 

Betere kwaliteit van leven 

Het doel van UPAVIM is om de kwaliteit 
van leven van de vrouwen en hun gezin-

nen te verbeteren. Bij de coöperatie 
kunnen zij rekenen op onderwijs, werk-

gelegenheid, een kinderdagverblijf en 

gezondheidszorg. Er werken meer dan 
80 moeders en huisvrouwen. Dit zijn 

weduwen, vrouwen die zijn verlaten 
door hun echtgenoten of zijn gecon-

fronteerd met alcoholisme en/of  

huiselijk geweld. Velen van hen zijn de 
enige kostwinner. 

MoreThanHip Esperanza collectie 
 

Ecodesign tassen en sieraden  
met een hoge attentiewaarde! 



Voor  meer informatie: 
www.morethanhip.nl 

info@morethanhip.nl 

Ambachtelijk handwerk 

De activiteiten van UPAVIM worden ondermeer gefinancierd door de verkoop van 
ambachtelijk geproduceerde artikelen. De Esperanza bliklipjes collectie van  

MoreThanHip, die volledig met de hand wordt gemaakt, is hier een goed voorbeeld 
van. De meeste producten die de coöperatie maakt vinden hun weg naar de  

Verenigde Staten en Canada. Upavim is daarom lid van de Fair Trade Federation, 

de organisatie die eerlijke handel bevordert in de VS.  
 

Enkele feiten over de Esperanza collectie 

• De tassen en sieraden zijn volledig handgemaakt in Guatemala 

• Hiervoor zijn 100% gerecyclede aluminium treklipjes van blikjes gebruikt 

• Afhankelijk van het model zijn in de tassen 380 tot circa 1.100 treklipjes    

verwerkt. 

• De prijzen worden vastgesteld door Upavim, de coöperaties waarbij de     

maaksters zijn aangesloten.  

• De vrouwen die bij de cooperatie werken worden behandeld en beloond      

volgens fair Trade principes 

 
Kortom, de Esperanza tassen en  

sieraden combineren hip ecodesign 
met fair trade principes, wat jou als 

bezitster ervan een dubbelgoed gevoel 

geeft. Wij wensen je heel veel plezier 
van je tas. 

 
 


