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Kleurrijk ondernemen

Sieraden met een
verhaal en een doel
Prachtige sieraden maakt ze, Ursula Dekkers
van Kleurrijke Wereld. Een deel van de
opbrengst laat de startende ondernemer
terugvloeien naar twee goede doelen.

`Het is begonnen als een hobby, toen werd het een passie en nu is het een
gekte', lacht Ursula Dekkers. 'Ik heb me een tijdlang bezonnen op wat ik
wilde doen. Ik deed veel creatieve dingen, waaronder sieraden maken. In
diezelfde periode maakte ik een schilderij van een foto uit een boek. Ik was
gefascineerd door de twee Indiase meisjes en vroeg me af hoe hun leven
eruitzag. Vervolgens kwam ik op het idee om mijn passie voor sieraden te
combineren met twee goede doelen in de landen waar mijn materialen
vandaan komen.' Dat zijn Favela Brasil, dat zich inzet voor mensen in het
Amazonegebied, en Survival International. Deze organisatie maakt zich
hard voor inheemse volkeren over de hele wereld.

UNIEKVERHAAL
Ursula was direct gegrepen door inspiratie en sloeg aan het ontwerpen.
‘Ik heb bij de Rabobank aangeklopt voor advies en voor het openen van
een rekening. Daarna ben ik aan de slag gegaan. Ik heb pas deelgenomen
aan een meerdaagse fair en daar kreeg ik geweldige reacties.' Haar
sieraden vertellen een eigen uniek verhaal en dat is wat mensen vervolgens
raakt en enthousiast maakt. 'Het is niet mijn ambitie een groot bedrijf te
worden. Het kleine, het unieke, dat is wat ik koester. Door te werken met
edelstenen en etnische of oude materialen zie je en voel je hoe kleurrijk de
wereld is. Ik voel me echt bevoorrecht dat ik met deze materialen mag
werken.'
Meer weten? Kijk op www.kleurrijkewereld.nl en blader ook door naar
pagina 36 voor een kleurrijke aanbieding. T
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Kleurrijke Wereld
Ursula Dekkers van Kleurrijke Wereld maakt prachtige sieraden-

collecties. Unieke sieraden met pure en eerlijke materialen in

etnische, spirituele en vintage thema's. U las er al meer over op

pagina 31.

De collectie Puur Kleur bestaat uit veelal grotere edelstenen, parels en

sterling zilver. De collectie Puur Aarde is gemaakt van oude edelstenen,

handelskralen, etnische en tribal elementen. Een breed aanbod in stijl, van

strak en modern tot elegant en klassiek kenmerken de beide collecties van

Kleurrijke Wereld. Er worden slechts één tot enkele stuks van elk ontwerp

gemaakt, waardoor u een uniek sieraad draagt. Beide collecties zijn goed te

bekijken via onderstaande website.

Tijdens de feestmaanden (tot en met 31 december 2011) betaalt u als

Rabobanklid geen verzendkosten (€ 9,-) bij Kleurrijke Wereld. Bestel uw

sieraad via onderstaande website en geef direct nadat u het sieraad in het

winkelwagentje hebt geplaatst, de actiecode '▬▬▬' in, links op het

scherm. De korting wordt dan automatisch verrekend. U ontvangt het

sieraad in een mooie juwelendoos en geschenkverpakking.

www.kleurrijkewereld.nl

Maak uw
dromen
waar!
In Theater de Efteling is nu de

betoverende musical

Droomvlucht te zien. Als

Rabobanklid krijgt u elk tweede

musicalticket met 50% korting.

De musical Droomvlucht vertelt

over de betoverende reis van het

meisje Lila naar de Elfenwereld. Een

sprookjesachtig avontuur, waarbij

dromen werkelijkheid worden.

Droomvlucht is een co-productie

van Efteling Theaterproducties en

Joop van den Ende Theaterproduc-

ties. Rabobankleden ontvangen op

elk tweede ticket 50% korting.

Reserveer telefonisch via 0900-0161

(€ 0,15 p/m), o.v.v. Rabobank

ledenmagazine Droomvlucht-actie.

De actie geldt t/m 31 januari 2012.

Voor meer informatie en

actievoorwaarden zie

www.rabobank.nl/dichterbij

(50111011,Ch
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