
MoreThanHip Joyas: handgemaakte sieraden  
van natuurlijke materialen 
 

De mooiste materialen voor sieraden komen vaak uit de natuur. Zo worden voor onze 

Joyas sieraden prachtige zaden uit het Zuid-Amerikaanse regenwoud gebruikt, zoals 
Tagua en Acai. Deze collectie biedt een ruime keuze aan mooie sieraden, die op een 

eerlijke manier in Colombia zijn gemaakt. Joyas, daar word je blij van.  
 

Natuurlijke materialen uit de Amazone 
Tagua en Acai zijn prachtige natuurlijke  

materialen uit het Colombiaanse regen-
woud. Het zijn de zaden van de vruchten van 

de gelijknamige palmbomen die in het  

Amazonegebied groeien. Alleen de lokale 
inheemse bevolking mag de vruchten  

verzamelen en oogsten. De verkoop van de 
zaden aan juwelenmakers is hierdoor een 

belangrijke bron van inkomsten voor kansar-

me vrouwen en hun gezinnen. Tegelijk is het 
een waardevolle stimulans om de natuurlijk 

habitat in het regenwoud intact te houden.  
 

Tagua of plantaardig ivoor 
Tagua zaden of noten zijn veel groter dan 

Acai zaden. Ze groeien in grote vruchten met een harde, stekelige buitenkant. De rijpe 
zaden worden in de zon gedroogd, wat wel twee jaar kan duren en waarna ze keihard 

zijn. Zij zijn dan heel goed te bewerken en in verschillende vormen te snijden, zagen en 
te doorboren. Door het verven wordt de geaderde structuur van het plantaardige ivoor 

zelfs extra zichtbaar. Dit geeft elk sieraad een unieke, natuurlijke uitstraling. 

 
Qua samenstelling lijkt Tagua precies op dierlijk ivoor. Vandaar dus dat Tagua ook wel 

plantaardig ivoor wordt genoemd. Bovendien is Tagua een goed alternatief voor dierlijk 
ivoor. Een Taguapalm produceert in één jaar namelijk evenveel ivoor als een  

gemiddelde vrouwelijke Afrikaanse olifant.  



Voor meer informatie: 
MoreThanHip 

Keizerstraat 28A 

3417 EB Montfoort 
T. 0348 - 470 140 

E. info@morethanhip.nl 
I. www.morethanhip.nl 

 Acai: supervoedsel en kraal 
Acai-bessen zijn kleine ronde vruchten die in grote trossen groeien. Ze lijken qua kleur 

en grootte op bosbessen en worden door de plaatselijke bevolking al eeuwenlang ge-
zien als een superfood waar je sterk en gezond van wordt. 

 

Acai-bessen hebben heel weinig 
vruchtvlees; de kern maakt 60-

80% van de vrucht uit.  
Deze kern, dat eigenlijk een zaad 

is, wordt uiteindelijk een kraal. 

Deze zaden worden eerst gepeld, 
schoongemaakt en gepolijst.  

Er wordt een gaatje in geboord 
en daarna gaan ze in een verfbad 

met milieuvriendelijke  

kleurstoffen. 
 

De zaden zijn gevormd door de natuur en daardoor zijn geen twee Acai-kralen precies 
hetzelfde in vorm, grootte en kleur. Ook hebben ze allemaal een zwarte vlekje, dat is 

hun moedervlek. 

 

Eerlijke productie in Colombia 
De Joyas-collectie bestaat uit halskettingen, armbanden, oorbellen en sleutelhangers 

in veel verschillende uitvoeringen en kleurencombinaties. De gebruikte zaden zijn licht 
en voelen zacht aan, wat zorgt voor een hoog draagcomfort. Ze zijn vrij van dierlijke 

materialen en eventuele metalen onderdelen zijn nikkelvrij. Dit maakt de sieraden zeer 

geschikt voor de gevoelige huid.  
 

Wij ontwerpen deze sieraden in nauwe  
samenwerking met Sapia, de grootste fair trade 

producent van Colombia. Hierbij worden zoveel 

mogelijk natuurlijke zaden gebruikt, in combinatie 
met diverse andere materialen, van glazen kralen 

tot halfedelsteentjes. 
 

De productie vindt plaats in vrouwengroepen die 

voor Sapia werken. Deze groepen zorgen voor 
vast werk, opleidingen en goede beloning en  

arbeidsomstandigheden voor mensen aan de 
onderkant van de Colombiaanse samenleving. 


