Sandra Timmermans-van Dun 20-04-1971
Al jaren bezig met het vervaardigen van sieraden van glas.
De kleuren, de schittering, het proces, het blijft boeien.

Het werken in opdracht is niet alleen luisteren naar de klant,
maar ook inleven in het verhaal en creatief meedenken hoe dit

Gedenksieraden

tot uiting kan komen in een mooi sieraad.
Er is veel mogelijk, maar glas heeft zijn beperkingen.
En ook deze vervaardiger, maar samen komen we er wel uit.

Gedenkhangers met as of zand.
Losse kralen met as of zand
Pandora-like kralen met as of zand.

Psanctum espa molor deai.
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Ho e g a a t h et i n z’n w er k ?
Na een telefoontje of mailtje wordt er gevraagd
naar uw wensen.

Na het overlijden is er bijna geen tijd om na te denken over alles wat geregeld moet worden,
Maar het regelen van een mooi afscheid is een essentieel onderdeel van het rouwproces.

En d a n ?
U kunt de as of het zand persoonlijk komen

Na crematie, in alle rust, is er tijd om na te denken over wat u met de as wilt doen.

Uw dierbare dichtbij

brengen en een kijkje nemen in het atelier, of de
as opsturen.
Als

u

langskomt

is

het

mogelijk

om

de

glaskleuren goed te bekijken en te zien hoe een
Maar ook zand uit het land van herkomst van een adoptiekind kan gevangen worden in glas.

glaskraal gemaakt wordt.
Binnen twee a drie weken is uw eigen sieraad
klaar.

a s i n gl a s
MM

Pr i j zen :

Deze gedenkhangers worden gemaakt tijdens het smeltproces van het glas.

Afhankelijk van de hoeveelheid kralen, het soort

De as of het zand zitten dus versmolten in het glas, er is geen los materiaal.

glas en de moeilijkheid van het ontwerp kan de

Als je goed kijkt zie je het in het glas, en het mooie is, dat alleen u dat weet.

prijs varieren.

Als iemand opmerkt: “Mooie hanger” is de keuze aan u om erbij te vertellen wat
de waarde van uw hanger is.

“Als ik mijn eigen gedenkhanger draag, krijg ik regelmatig complimentjes over dit
tijdloze sieraad, soms is het een goed moment om te vertellen over mijn
overleden zusje, maar soms denk ik, “ander keertje” en neem ik het compliment
gewoon hartelijk in ontvangst……”

Een m o o i s i er a a d wa a r v a n a l l een u we et wa t d e wa a r d e i s .

