
Stichting echtWaar is een werkplaats textiel en 
keramiek waar mensen met een beperking 
werken. U kunt ons vinden op de 
Amsterdamsestraatweg bij de watertoren. 

Behalve aan onze eigen producten werken we 
in opdracht voor particulieren en bedrijven. 
Onze producten zijn te koop bij de werkplaats 
en via de website.
Naast onze dagelijkse werkzaamheden bieden 
wij ook cursussen keramiek en textiel aan. 

U bent van harte welkom bij ons voor een kop 
koffie of thee. 
Heeft u nog oude spijkerbroeken, wollen 
dekens, lakens of dekbedhoezen? 
Wij maken daar mooie, nieuwe producten van!
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Stichting echtWaar
Amsterdamsestraatweg 404 ~ 3551 CX Utrecht

tel: 030 8884111 / 06 83514747       
KvK: 60274638

www.echtwaar.nu  ~  info@echtwaar.nu

Producten
Wij maken nu keukenschorten en placemats van 
oude spijkerbroeken en dekbedhoezen, poefjes 
van oude dekens en we weven.
We verwerken de geweven stoffen in 
tablethoezen en tassen.
In de keramiekwerkplaats produceren we 
servies en vazen van gietklei en porselein. 
Tekeningen van onze cliënten vormen de basis 
van decoraties op de producten.

Cursussen en workshops
Wij bieden verschillende creatieve cursussen 
aan. Informatie hierover is te vinden op onze 
website en op de voordeur van de werkplaats.
De echtWaar-strippenkaart voor gevorderden 
kost € 50,00. Hiermee kunt u vijf keer een dag-
deel op de werkplaats zelfstandig aan uw werk-
stuk werken, gebruikmakend van ons gereed-
schap. Wij zijn er voor technisch advies. Koffie 
en thee is inclusief, exclusief materiaal. Op de 
site vindt u informatie over de beschikbaarheid.
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