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Studenten Rijn IJssel maken jassen voor vluchtelingen

Honderden mbo-studenten komen in actie voor vluchtelingen
Studenten van de mode-opleiding van Rijn IJssel gaan twee dagen lang, op 22 en
23 oktober Sheltersuits maken voor vluchtelingen. Sheltersuits zijn water- en
winddichte jassen die getransformeerd kunnen worden tot slaapzak. Bas Timmer,
modeontwerper en oprichter van Sheltersuit ondersteunt de studenten op 22
oktober op locatie Thorbeckestraat 6 van Rijn IJssel in Arnhem.
Studenten van Rijn IJssel zijn niet de enige die Sheltersuits maken: ze doen dit samen met de
mode-opleidingen van elf roc’s door heel Nederland. De honderden mbo-studenten gaan 3000
Sheltersuits maken die uitgedeeld worden aan vluchtelingen op Lesbos, Sarajevo en Duinkerke.
Met deze actie wil Sheltersuit de aandacht vestigen op vluchtelingen langs de grenzen van
Europa vastzitten.
Op 18 en 19 was de kick-off van deze actie en zijn de eerste groepen studenten gestart met het
maken van de jassen. Mode-ontwerper Omar Munie, voormalig schaatskampioen Erben
Wennemars, politica Jetta Kleinsma en MBO Raad voorzitter Ton Heerts hebben de kick-off van
de actie verricht. Op 22 en 23 oktober starten de studenten van Rijn IJssel en het roc in
Eindhoven, op 25 en 26 oktober die van ROC Tilburg.
Tranen in hun ogen
Ter voorbereiding op de actie heeft modeontwerper en oprichter van Sheltersuit Bas Timmer de
afgelopen twee weken op alle roc’s een ‘inspiratiessessie’ met de studenten gedaan. “Omdat
ons werk zo dicht bij mode en textiel staat, raakt het de studenten enorm. Het is bijzonder om
te zien hoe de studenten zich willen inzetten voor dit project. Uiteindelijk begint onze toekomst
bij de jeugd.”

Maar niet alleen vanwege hun vakgebied zijn de studenten geraakt. “Tijdens de
inspiratiesessies kwam ik erachter dat er veel studenten zijn die zelf gevlucht zijn voor de
oorlog uit Syrië. Ik werd door hun persoonlijk bedankt met tranen in hun ogen. De emoties die
er vrijkwamen, hun openheid naar mij, maar vooral die hoop die zij door ons initiatief kregen,
raakte mij enorm”, aldus Bas Timmer.

Meer informatie:
• Sheltersuit: Neem voor meer informatie, uitleen, interviewverzoeken en rechtenvrij beeld contact met
Frederique Fabels: 06 38414378, frederique@sheltersuit.com of download direct foto’s op de pers-pagina
van Sheltersuit.
• Rijn IJssel: Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichter/woordvoerder Karin Jansen, 06
28 55 73 91, k.jansen@rijnijssel.nl.

•

Rijn IJssel geeft middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio rond Arnhem aan ongeveer 12.000
studenten. Rijn IJssel bouwt aan RIJk Onderwijs: toekomstbestendig onderwijs dat studenten een rijke,
beroepsechte leeromgeving biedt met flexibele leerroutes, mogelijkheden tot excelleren, versnellen of
verbreden, intensieve begeleiding en het gebruik van veelzijdige bronnen. Wie een diploma van Rijn IJssel
heeft, is klaar voor een vervolgstudie of om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.

•

Over Sheltersuit: www.sheltersuit.com. Een Sheltersuit is een duurzame jas waaraan een slaapzak geritst
kan worden waarmee iemand beschermd is tegen barre weersomstandigheden. Het product is water- en
winddicht en wordt o.a. geproduceerd door voormalige vluchtelingen in Nederland. Sheltersuit helpt hen
daardoor aan werk. In drie jaar tijd heeft Sheltersuit meer dan 3000 daklozen en vluchtelingen warm
kunnen houden met een Sheltersuit en zijn 15 mensen ge(re-)integreert en in dienst bij Sheltersuit. Verder
zijn er inmiddels 100 vrijwilligers actief. De beweging die de Sheltersuit teweeg weet te brengen heeft in
2017 de Dutch Design Award en in 2018 de German Design Award opgeleverd.

