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In de eerste plaats willen wij, het bestuur van Tesselschade Almelo, u heel gezellige feestdagen en alle goeds voor
het volgende jaar toewensen.

In een eerdere nieuwsbrief vertelden wij over onze toekomstplannen die er heel anders uitzien dan u van ons zou
verwachten.
Onze laatste verkoop was in september en, net als zo vaak, gezellig druk met goede verkoopresultaten. Dit was
ook te danken aan onze vaste “shops in een shop” en de eetkar. 
Alle inspanningen en kosten die wij moeten maken voor het slagen van zo’n dag wegen echter niet op tegen de
opbrengsten en wij  hebben besloten het  anders te doen.  Wij  hopen dat wij  onze leden en belangstellenden
kunnen ontmoeten op door ons te organiseren lezingen en voordrachten.  Wij zijn druk bezig met het uitwerken
van deze plannen.

Zoals blijkt uit de enthousiaste en dankbare verhalen van onze studentes, mogen wij ook niet s lzi en.  Dat wij de
aandacht  wat meer gaan verleggen naar onze studentes (het Tesselschade Opleidingsfonds voorheen BPO) in
plaats van het handwerken is daarmee een feit. Wij hopen dat u ons hierbij terzijde staat en wij kunnen blijven
rekenen op uw jaarlijkse bijdrage. 

Handwerken en handwerksters
Onze voorraad is verhuisd naar afdeling Haarlem. Deze hee  een aantrekkelijke
winkel in de Grote Houtstraat 119 . De openings jden zijn di/za van 12.00-16.00
uur (023-5311626). Daarnaast zijn er ook in Amsterdam 00-17.00 uur) en Den
Haag  TAA  winkels.  De  laatste  heropent  deze  maanden  is  geves gd  aan  het
Noordeinde 92.   
Daarnaast kunt u bij ons zeker nog ar kelen bestellen die door een kleine groep
handwerksters  in  opdracht  kunnen worden vervaardigd.  Daarover  kunt  u  via

almelo@tesselschade.nl contact met ons opnemen. 
Op de webwinkel  (www.tesselschade.nl – webwinkel)  wordt ook een ruim assor ment  Tesselschade ar kelen
aangeboden die gemaakt worden door de (eigen) handwerksters. 

Bewaren van oude handwerktechnieken
Het zal u niet verbazen dat Tesselschade zich ook beijvert voor het behoud van vele oude, vaak heel bijzondere
handwerktechnieken. Dit is niet alleen historisch zo gegroeid, maar ook een bijdrage aan wat we behoud van
cultureel erfgoed zouden willen noemen. Ooit rich e Tesselschade een handwerkopleiding op, maar die bestaat
helaas  niet  meer.  Nu verzorgen we lezingen,  korte  opleidingen en workshops over  handwerktechnieken en -
producten.  Ook  beheert  Tesselschade  een  bibliotheek  waarin  ze  de  kennis  over  oude  handwerktechnieken
bewaart.

De  Mary  Korthals  Altes  bilbliotheek  is geves gd  in  het  pand  van  de  Afdeling  Amsterdam,  Leidseplein  33  in
Amsterdam. Deze is iedere eerste woensdag van de maand geopend  van 11.15 uur tot 15.00 uur.

Het Tesselschade opleidingsfonds
Het fonds bestaat sinds 1939. Oorspronkelijk werd het studiefonds vernoemd naar Betsy Perk (1833–1906), de
oprichtster van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereniging ‘Arbeid Adelt’, Zij trok zich het lot aan van de
onvermogende, ongehuwde, 'beschaafde' vrouw uit haar eigen stand. Betsy Perk en jonkvrouw Jeltje de Bosch
Kemper (1836–1916), een van de oprichtsters van de ‘Vereniging Tesselschade’, ze en zich aan het eind van de



19e eeuw al in voor vrouwen die wel een opleiding wilden volgen, maar daarvoor over onvoldoende financiën
beschikten.
Het fonds ondersteunt vrouwen financieel  in de  kosten van hun opleiding,  met het doel  vrouwen op weg te
helpen  naar  economische  zelfstandigheid.  Opleidingen  op  mbo,  hbo,  universitair  niveau komen  voor
ondersteuning in aanmerking als ze zicht geven op economische ona ankelijkheid. 

Hallo allemaal,

Mijn naam is Guyana en ik ben inmiddels 31 jaar. Drie jaar geleden kwam ik in aanraking met
dit geweldige fonds en wát een verandering en groei heb ik doorgemaakt. Inmiddels heb ik
mijn HBO Theologie diploma op zak en ben ik begonnen aan Religie, Poli ek en Samenleving
op Radboud Universiteit. Ik begin nu erg dichtbij mijn gewenste toekomst te komen, dankzij
jullie. Hoe ik mijn toekomst momenteel voor me zie is als volgt:

Over 1,5  jaar ben ik klaar met deze bachelor en dan wil ik nog in 1 jaar de Master Geestelijke
Verzorging halen. Met al die diploma's wil ik graag terug naar de plekken waar ik zo vaak
mijn hoofd stoo e. Als  geestelijk verzorger wil  ik in gesprek met hen die nog worstelen met hun reis rich ng
zingeving. Momenteel  lopen veel mensen (en vooral jongeren) vast in die zoektocht. Waar jullie  mij  geholpen
hebben met het financiële aspect, wil ik anderen begeleiden in het spirituele of levensbeschouwelijke aspect van
het leven. Deze func e komt bijvoorbeeld voor op plekken als het ziekenhuis, de gevangenis, het woonzorgcentrum
of het straatpastoraat. Op drie van die vier plekken heb ik ervaring opgedaan d.m.v. stage, maar in mijn toekomst
wil ik dit graag voortze en als professional. Daar waar levensvragen zijn, wil ik zijn."

Met vriendelijke groet,
Guyana Zijl

"Mijn naam is Suzan en ik ben 29 jaar. Op dit moment studeer ik Social Work op het Saxion. Ik
heb voor deze opleiding gekozen doordat ik graag mensen de hulp die zij nodig hebben wil
bieden. Tevens heb ik ervoor gekozen om weer te studeren zodat ik een betere toekomst kan
creëren voor mezelf en voor mijn dochter. Ik ben erg dankbaar dat ik, dankzij jullie, de
mogelijkheid heb om hieraan te werken." 

Groetjes Suzan

Tentoonstelling “Hebbe Hebbe Hebbe” – tot 8 januari 2023. 
Het Stedelijk Museum Almelo organiseert vanaf nu een exposi e rond het thema
verzamelen. De één verzamelt puur voor het plezier, de ander omdat hij of zij een
serieuze collec e aan het opbouwen is.
Veel musea zijn ooit ontstaan uit zo’n privécollec e. Kom kijken.
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