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EDITORIAL

Een droom is uitgekomen. Met trots presenteren wij deze 
eerste editie van het Fairbee magazine. Het thema is: Oor-
sprong. Ieder initiatief kent een begin, dat kan met een idee, 
een woord of een gebeurtenis. Voor mij begon het allemaal 
zeven jaar geleden. Op een heuvel in Sri Lanka luisterde ik naar 
een Boeddhistische monnik, die mij vertelde over zijn mani-
er van leven. Hij beleefde Boeddhisme niet als een doctrine 
of geloof, maar als een manier van zijn. De kern van het zijn 
ligt volgens hem in ieders eigen acties. Dat was voor mij, daar 
hoog op die heuvel, een moment van bezinning. Deze mon-
nik inspireerde mij om het roer om te gooien. Ik ging op zoek 
naar mijn  ‘staat van zijn’. Bij thuiskomst zegde ik mijn baan 
op. Ik volgde mijn intuïtie en startte mijn duurzame avontuur. 
Sindsdien heb ik vele oprichters van duurzame initiatieven en 
merken mogen ontmoeten. Pioniers, die mij inspireerden met 
hun dromen, verhalen en uitdagingen. Verhalen waarmee ik 
mij kon identificeren. Daarnaast ben ik in aanraking gekomen 
met vele initiatieven op het gebied van recyclen of upcyclen 
van materialen en innovatie in het ontwikkelen van nieuwe 
duurzame materialen. Tegelijkertijd zijn zoveel mensen nog 
niet bekend met de verhalen achter deze duurzame processen 
en bijzondere ondernemingen. Om bewuste keuzes te kun-
nen maken, is het belangrijk om te weten hoe en welke ma-
terialen worden gemaakt. En door wie? Dagelijks worden wij 
geconfronteerd met zoveel voorbeelden van hoe wij niet meer 
zouden moeten produceren en consumeren, dat wij de goede 
alternatieven over het hoofd zien. Maar wat zijn dan precies de 
alternatieven? Hoe en waar vind ik die en wat is hun achter-
grond? Allemaal vragen die ik mijzelf stelde. Tijdens mijn zoek-
tocht naar antwoorden op al deze vragen, vond ik de mooiste 
initiatieven en duurzaamste merken van onze tijd. Merken die 
het verdienen om gezien en gedeeld te worden. 

En dat is nu precies wat Fairbee doet: het delen van de verhalen 
achter deze initiatieven en merken! Deze eerste editie van het 
magazine neemt je mee in het ontstaan van Fairbee en naar de 
oorsprong van de merken en initiatieven die wij een platform 
bieden. Fairbee neemt een kijkje achter de schermen om je te 
inspireren, enthousiasmeren, informeren en aan het denken 
te zetten over duurzaamheid. Alle producten die wij uitlichten 
zijn op een bewuste manier geproduceerd, met respect voor 
dier, mens en milieu. De kwaliteit staat voorop, net zoals een 
aangename ‘look & feel’. We weten dat er veel mensen zijn die 
een bijdrage willen leveren aan betere werkomstandigheden, 
milieu of dierenwelzijn, maar niet weten waar te beginnen. Het 
team van Fairbee wil je graag helpen om gemakkelijker be-
wustere keuzes te maken. Wij laten je zien hoe je een verschil 
kunt maken, zonder dat je hiervoor hoeft te veranderen. Met 
elke aankoop maak jij een verschil. Wij zorgen ervoor dat de 
producten van merken die op een bewuste manier zijn gepro-
duceerd allemaal te vinden zijn onder één digitaal dak.

Ken jij een duurzaam initiatief dat aandacht verdient, laat het 
ons dan weten. Wij zetten ze graag in het zonnetje. Laten we 
onszelf en elkaar inspireren! 
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I am so proud to present the f irst edition of Fairbee Maga-
zine to you. It is a dream come true. Not surprisingly, the 
theme of this magazine is origin. All ventures have an ori-
gin, a starting word or event. 

Mine came seven years ago when I was on a hill in Sri Lanka, 
listening to a Buddhist monk talk about his purpose in life, 
which was very simple. Buddhism to him was not practiced 
as a religion or as a doctrine. It was a way of being. It was in 
his actions. Right there and then I began to wonder what 
my purpose in life was. Two weeks later I quit my job and 
decided to trust my gut feeling, which was telling me to 
start my own sustainable adventure. Since then, I have met 
so many founders of conscious brands who have inspired 
me with their dreams and their stories—stories about the 
challenges they’ve overcome, stories I can relate to. On top 
of all of that, learning about the innovative production pro-
cesses that these brands have developed has been so excit-
ing. The methods of recycling, upcycling, using alternative 
fabrics, preserving craftsmanship, keeping what is good! 
Many people are unaware of the stories behind the origin 
of raw materials, how fabrics and products are made or 
who makes them. On a daily basis, we are confronted with 
so many examples of how not to produce that we forget 
that there are so many initiatives out there that are trying 
to change the status quo and shift the paradigm in a posi-
tive way. We have encountered so many local, national and 
international heroes who are truly in a league of their own. 
You need only to f ind the origin behind a brand in order to 
be inspired.
 
This issue is about the origin of Fairbee and the brands on 
Fairbee’s platform. It is here to inspire, inform and entice 
you to think differently about the way you consume, and to 
encourage you to try something new that is of high qual-
ity and looks and feels good too. Why? Because all of the 
products we share stories about or offer on Fairbee are con-
sciously produced by our partner brands with respect for 
the environment, people, animals. Because we truly believe 
that together, with you, we can change things. We know 
that there are a lot of people out there who want to contrib-
ute to a better environment, better working conditions, bet-
ter animal welfare, but do not know where to start. Our an-
swer to that is to start with one action. Every purchase has 
an impact and creates change. Once you get the hang of it, 
the next steps will follow easily. And know that our team is 
here to help you and listen to you as well. Please share your 
suggestions, ideas or names of conscious brands you would 
like to see on our platform. We want to be there for you 
and assist you in contributing to a better world by giving 
you some insight into the positive impact that is generated 
when you do so. 

It is a pleasure for us to do this for you and with you.  Enjoy 
and be inspired!  SAJA CHANDER, EDITORIAL DIRECTOR
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De focus komt steeds meer op duurzaamheid te 
liggen en inherent daaraan op een weloverwogen 
productie van kwaliteitsgoederen. Logisch dus 
dat authentiek vakmanschap weer de aandacht 
krijgt die het verdient. Veel duurzame merken 
zetten inmiddels hun vakmensen in de spotlights, 
in plaats van achter de schermen. Zodoende krij-
gen de makers van unieke voorwerpen – vaak re-
gelrechte kunstwerken – de erkenning die ze ver-
dienen. Merken spannen zich steeds meer in om 
vakmanschap weer een gezicht te geven en om 
de makers te laten schitteren.

BALANCEREN
 
Ambacht en vakmanschap brengen heden ten 
dage producten voort die soms diepe historische 
en culturele wortels kennen. Het is niet altijd ge-
makkelijk om een ambachtelijk product geschikt 
te maken voor de hedendaagse consument. 

Hatice Tekin, eigenares en creatief directeur van 
het luxe juwelenbedrijf Ana Dyla, zoekt dit in “de 
combinatie van machinaal bewerkte en handge-
maakte sieraden. Juist dat is aantrekkelijk voor 
milieu- en modebewuste consumenten.” Hatice 
is bij het creëren van ontwerpen die aanspreken 
altijd op zoek naar een balans tussen wat geav-
anceerde machines mogelijk maken en de toege-
voegde waarde van creatieve ambachtslieden op 
het gebied van het bewerken van edelstenen en 
edelmetalen.
 
Op een soortgelijke manier verenigt Shayonti 
Chatterji, de oprichtster en directeur van het merk 
Urban Medley, dat accessoires van zijde en ka-
toen vervaardigt, het oude met het nieuwe: “onze 
weef- en drukprocessen volgen eeuwenoude tra-
ditionele methoden. Tegelijkertijd werken onze 
ontwerpers en ambachtslieden samen en ex-
perimenteren ze volop met de ontwerpen en de 
kleuren. Zo kunnen wij ook inspelen op wereldwi-
jde smaken en trends.” Voor deze mix van tradi-
tioneel en eigentijds bestaat absoluut vraag. De 
toekomst van het bedrijf van Shayonti Chatterji en 
haar vakmensen ziet er zonnig uit.

With the sustainability movement’s emphasis on 
quality goods and slow production, it only makes 
sense that craftsmanship is experiencing a rebirth 
in today’s market. Many brands are now highlight-
ing their craftspeople rather than keeping them 
behind the scenes. They are giving credit where 
credit is due for the creation of one-of-kind heir-
loom pieces that are truly works of art. More than 
that, conscious brands are committing to giving 
craftsmanship a face, and helping it flourish in the 
twenty-first century. 

BALANCING ACT

When we talk about craft, we are talking about a 
process of creation that has deep historical and 
cultural roots. Adapting a craft for the modern-
day consumer is therefore no easy task. 

Hatice Tekin, owner and creative director of  
luxury jewellery company Ana Dyla, finds that a 
“combination of machine-made and handcrafted 
is what makes jewellery more likeable for today’s 
conscious souls.” She is always seeking to balance 
the power of machinery with the gem cutting 
and silversmith expertise of her team’s artisans in 
order to create pieces that appeal to today’s audi-
ences. 

Likewise, Shayonti Chatterji, founder and director 
of silk and cotton accessories brand Urban Med-
ley, melds together old and new: “Our weaving 
and printing processes follow the age-old tradi-
tional methods, whereas our designers work with 
our artisans to experiment with design and co-
lour, keeping global tastes and trends in mind.” 
This mix of traditional and contemporary creates 
demand in today’s modern market, which en-
sures the survival of Chatterji’s company and her 
artisans. 

The resulting pieces from both brands are en-
tirely unique. They stand as a true testament 
to how tradition can breed innovation to create 
something even better than we could have imag-
ined. As Chatterji puts it, “A machine would not 

IN DEPTH
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De unieke producten die deze twee merken ver-
vaardigen, tonen aan dat traditie en innovatie 
elkaar niet bijten. Het resultaat is beter dan we ons 
tot nu toe hadden kunnen voorstellen. Shayonti: 
“Een machine is niet in staat om dezelfde details 
toe te voegen, die een vakman wel kan maken. 
Juist deze combinatie draagt bij aan de charme en 
het unieke karakter van het product.” 

Hatice legt uit dat in het creatieve proces van Ana 
Dyla de ambachtslieden altijd de gelegenheid kri-
jgen om de sieradenontwerpen aan te passen als 
dat nodig is, zodiat de best mogelijke versie van 
de ontwerpen geleverd worden. “Vakmensen zijn 
nu eenmaal in staat om zich op een manier aan 
te passen aan de materialen waarmee ze werken, 
die machinale productie gewoon niet kan overtref-
fen.” Het is precies deze vaardigheid en kennis van 
ambachtslieden waar deze merken zich op richten. 
Het is niet alleen een manier om respect te betui-
gen aan generaties van vakmanschap. Het is ook 
wat de merken willen behouden en overdragen 
aan toekomstige generaties.

DE WEG VOORUIT
 
De grote vraag is: hoe kunnen we vakmanschap 
beschermen? Het grootste probleem is een ge-
brek aan zelfbewustzijn bij de ambachtslieden, in 
combinatie met het ontbreken van jongeren die 
het ambacht willen leren. Shayonti legt uit dat als 
vakmensen niet langer in staat zijn om zichzelf fi-
nancieel te onderhouden, ze ander werk moeten 
zoeken. Fast fashion heeft aanzienlijk aan die 
ontwikkeling bijgedragen. De trend was de afgelo-
pen decennia leidend en dwong ambachtslieden 
zelfs om te verhuizen. Het vak werd in het verlengde 
daarvan onaantrekkelijk voor jongere generaties. Zo 
sterft  de hele cultuur van het ambachtschap een 
stille dood.

Toch ontstaat uit wanhoop niet zelden iets moois. 
Door hedendaagse ambachtslieden weer onder-
steuning, aandacht en zeker ook een eerlijke belon-
ing  voor hun werk te bieden, dragen de duurzame 
merken bij aan het voortbestaan van het traditio-
nele ambacht in de toekomst.

NIEUWE DUURZAME LEIDERS IN  
VAKMANSCHAP
 
De samenwerking tussen ambachtslieden en 
duurzame merken komt zodoende op het perfecte 
moment. De vraag naar weloverwogen vervaar-
digde kwaliteitsproducten stijgt. 

Ana Dyla gebruikt inmiddels 80% gerecycled goud 
en sterling zilver in haar producten. Daarnaast is het 
productieproces in toenemende mate ingericht om 
op bestelling te werken. En als er één woord is om 

be able to add the touches that a craftsman does, 
all of which add to the charm and character of the  
product.” 

Tekin explains that the Ana Dyla creative process 
allows artisans to make adjustments to jewellery 
designs as needed in order to deliver the best  
possible version of their products. In short,  
craftspeople can adapt to variations in material and  
design in a way which machines simply cannot 
replicate. It is exactly this skill and knowledge 
that artisan-centred brands are now striving to 
make more widely known and respected, and it is  
also what they are aiming to preserve for  
future generations.

THE WAY FORWARD

So, the question remains: how do we protect crafts-
manship? Reflecting on the past, we see that to-
day’s biggest problem is a lack of artisan empower-
ment and apprenticeship encouragement. Chatterji 
explains that if artisans are unable to financially sup-
port themselves through their craft, then they may 
need to turn to other jobs, like fast fashion manu-
facturing, in order to earn a decent living. This may 
even force them to relocate from their indigenous 
communities. These same issues make being an 
apprentice equally unappealing to younger genera-
tions, which is why we were seeing the culture of 
craft hitting a dead end.

But from despair comes motivation. By giving 
craftspeople the support, exposure and compensa-
tion for their work that they deserve today, we can 
contribute to safeguarding the very existence of 
these crafts tomorrow. 

NEW SUSTAINABLE LEADERS IN CRAFT

The partnership between artisans and sustainable 
brands comes at the perfect time to supply today’s 
demand for purposefully created, quality goods. At 

Ana Dyla, they are committed to using 80% recy-
cled gold and sterling silver in their pieces, and they 
engage in a made-to-order production process. If 
there is one word to describe both the goal and the 
feel of their jewellery, it would be “timelessness.” 
The minimalism of Dutch design paired with the 
long history of Turkish craftsmanship has borne a 
jewellery line that holds its own, both aesthetically 
as well as in durability. This is why Tekin does not 
believe in the need to constantly create new things. 
She hopes that you will keep your well-made and 
thoughtfully designed Ana Dyla pieces for years to 
come, and pass them down through generations 
of loved ones. “We should value the things that we 
have already, like the craftsmanship of goldsmiths, 
their eye for details and the freedom of expression 

IN DEPTH
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HATICE TEKIN. PHOTO: BOGNA POSTEPSKA, PROCESS, PHOTO: ANTOINET MURRIER 

& LUMA HOOPS GOLD BY ANA DYLA. PHOTO: MARISKA KERPEL
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https://fairbee.com/product/luma-hoops-gold/
https://fairbee.com/product/luma-hoops-gold/
https://fairbee.com/brand/ana-dyla/
https://fairbee.com/product/luma-hoops-gold/
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 SHAYONTI CHATTERJI, HAND BLOCK PRINTING & TUSSAR SILK SCARF BY URBAN MEDLEY

https://fairbee.com/product/tussar-silk-scarf-lea/
https://fairbee.com/product/tussar-silk-scarf-lea/
https://fairbee.com/brand/urban-medley/
https://fairbee.com/product/tussar-silk-scarf-lea/
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zowel het doel als het gevoel van de Ana Dyla si-
eraden te omschrijven, dan is dat volgens de makers 
‘tijdloos’. Het minimalistische van Nederlands de-
sign in combinatie met de lange traditie van Turks 
vakmanschap heeft geleid tot een sieradenlijn, die 
zowel in esthetisch als in duurzaam opzicht een plek 
heeft verdiend. Precies om die reden gelooft Hatice 
niet in de noodzaak om constant nieuwe ontwer-
pen te maken. Ze hoopt dat de goed gemaakte 
en doordachte ontwerpen van Ana Dyla jarenlang 
gedragen worden en zullen worden doorgegeven 
als erfstukken. “We moeten waarde hechten aan 
alles wat we al hebben, zoals het vakmanschap van 
goudsmeden, hun oog voor details en de intrinsieke 
betekenis  van sieraden. Laten we dit meer waard-
eren en delen.”

De ambachtslieden van Urban Medley kweken en 
weven al generaties lang de meest prachtige zijde. 
Elke individuele vakman werkt slechts aan een paar 
ontwerpen per jaar. Het merk is vooral bekend van-
wege de diervriendelijke productie van zijde. Deze 
wordt zorgvuldig geoogst uit de lege cocons van zi-
jderupsen, die de kans krijgen om uit te groeien tot 
vlinders. Alles is erop gericht de zijderupsen niet te 
schaden. 

Ledere zijden sjaal of cape wordt vervolgens met de 
hand bedrukt. Voor ieder ontwerp worden houten 
stempels uitgesneden. Het zijn stuk voor stuk ing-
enieuze ontwerpen waarmee de stof wordt bedrukt. 
Er wordt veel werk in ieder ontwerp, ook door de in-
teractie  tussen de ambachtslieden en de ontwer-
pers, gestoken. Voor elke stempel wordt gezocht 
naar de perfecte balans tussen traditie en moderne 
aantrekkingskracht. Omdat deze werkwijze steeds 
opnieuw in elk stuk van Urban Medley aanwezig is, 
is elk product speciaal. En elke keer vinden deze uni-
eke producten hun weg vanuit de handen van de 
ambachtslieden naar de consument.

Het label “handgemaakt” representeert de invester-
ingen in vaardigheid en jarenlange traditie. Hand-
made impliceert uniciteit, in scherp contrast met de 
hedendaagse dominantie van massaproductie. 

Door vakmanschap wordt het waardevolle erfgoed 
van de maker overgedragen aan de uiteindelijke ei-
genaar. Een enkel product omvat een hele cultuur 
en geeft die door. Dit is de onschatbare waarde van 
handgemaakte artikelen, waarvan we hopen dat 
meer mensen die gaan herontdekken en opnieuw 
waarderen. 

that exists through jewellery. Let’s value this more.”
As for the artisans of Urban Medley, they have been 
rearing and weaving silk for generations, and each 
artisan only makes a few pieces per year. The brand 
is especially well known for its peace silk, which is 
carefully harvested from empty silkworm cocoons 
after the moths have left them, ensuring that the 
worms are not harmed in the process. 

Once a scarf or cape has been made, it is then hand 
block-printed. This requires a wooden block to be 
carved with intricate designs and then stamped 
onto the fabric. Hours of design and discussion go 
into the creation of each block, as the artisan and 
designer work closely to ensure that a perfect bal-
ance is struck between traditional and modern ap-
peal. Knowing that all of this goes into every piece 
offered by Urban Medley is what makes each one 
truly special when it finally makes its way from the 
hands of its artisans, to you.

The “handcrafted” label has long signified an invest-
ment of skill, effort and years of tradition into the 
creation of an item. It implies uniqueness, particu-
larly against today’s backdrop of mass production. 

Craftsmanship transmits the meaningful legacy 
of the maker to the eventual owner, a legacy that 
sometimes encompasses an entire culture in the 
palm of its hand. This is the promise and value of 
handcrafted goods that we hope you will join us in 
rediscovering now. 

ER WORDT VEEL WERK IN 
IEDER ONTWERP, OOK DOOR 
DE INTERACTIE  TUSSEN DE 
AMBACHTSLIEDEN EN DE 
ONTWERPERS, GESTOKEN. 
VOOR ELKE STEMPEL WORDT 
GEZOCHT NAAR DE PERFECTE 
BALANS TUSSEN TRADITIE EN 
MODERNE AANTREKKINGSK-
RACHT.
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https://fairbee.com/product/blouse-wide-slit-b03ch05-03-3/
https://fairbee.com/product/asymmetrical-reverse-tank-top/
https://fairbee.com/product/mini-messenger-milky-orange/
https://fairbee.com/product/sandra-brown/
https://fairbee.com/product/leila-jeans/
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1. ATELIER JUNGLES. ASYMMETRIS-
CHE DUBBELZIJDIGE TANKTOP
Letterlijk en figuurlijk veelzijdig is deze tweezi-
jdige over één schouder draagbare tanktop die 
lokaal in Nederland wordt maakt. Gemaakt van 
superzacht en rekbaar weefsel van 100% GOTS en 
Oeko-Tex gecertificeerd biologisch katoen. Met 
deze top kun je beide schouders tonen. Door de 
perfecte pasvorm is deze tanktop ook geschikt als 
origineel item in de seizoenen waarin we laagjes 
dragen. 

2. ELSIEN-GRINGHUIS. 
BLOUSE MET PRACHTIGE SPLIT
Deze volumineuze, inktblauwe blouse is tot in 
de perfectie op maat gemaakt, met een split 
op de rug. Elsien Gringhuis is van begin tot 
eind een Nederlands product en steunt lokaal 
vakmanschap, traditie en economische groei. 
Blouse Wide Slit. Tailored to perfection, this 
voluminous inky blue blouse delights with 
an architectural slit in the back. Produced in 
the Netherlands f rom start to f inish, Elsien 
Gringhuis supports local craftsmanship, tra-
ditions and economic growth.

3. DENISE ROOBOL. 
MINI MESSENGER – ZACHT ORANJE 
Deze beeldige kleine tas kan crossbody of 
over de schouder worden gedragen en is een 
super geschikt voor dagelijks gebruik. De 
buitenkant is van veganistisch leer en de bin-
nenkant van 100% gerecyclede PET-flessen. 
De producten van Denise Roobol dragen alle-
maal het vegan PETA-keurmerk.

4. NAE VEGAN. SANDRA BROWN 
Geef je kantoorgarderobe wat meer pit met deze 
platform derby’s, of nog beter: draag ze elke dag, 
weer of geen weer. Ze zijn gemaakt van een wa-
terdichte en ademende ecologische microvezel. 
NAE Vegan schoenen en accessoires komen uit 
gecertificeerde fabrieken in Portugal die werken 
op basis van solide principes. 

5. KINGS OF INDIGO. LEILA JEANS
De unieke ballonvormige pijp is niet het enige dat 
deze jeans van Kings Of Indigo onderscheidt: ze 
zijn ook gemaakt van 100% biologisch katoen, de 
voering van de zakken is van gerecyclede plastic 
flessen en alle metalen versieringen zijn herge-
bruikt. En alsof dat nog niet genoeg is, blijft het 
door de kleur ecru fris en vrolijk. 

1. ATELIER JUNGLES. ASYMETRICAL
REVERSED TANK 
True versatility comes in the form of this reversible 
one-shoulder tank produced locally in the Nether-
lands. Made from a soft and stretchy weave of 100% 
GOTS and Oeko-Tex certified organic cotton, it is 
able to be worn on either shoulder, and the slim fit 
also makes it perfect for layering 

2. ELSIEN GRINGHUIS. LOUSE WIDE SLIT
Tailored to perfection, this voluminous inky 
blue blouse delights with an architectural slit 
in the back. Produced in the Netherlands f rom 
start to f inish, Elsien Gringhuis supports lo-
cal craftsmanship, traditions and economic 
growth.

3. DENISE ROOBOL. 
MINI MESSENGER – MILKY ORANGE
Able to be worn crossbody or on the shoulder, this 
sweet little bag is the ideal everyday companion. 
With a vegan leather exterior and an internal lining 
made from 100% recycled PET bottles, Denise Roo-
bol products are all PETA-approved.

4. NAE VEGAN. SANDRA BROWN
Spice up your office wardrobe with these platform 
derbies, or wear them everyday, rain or shine—
they’re produced with a breathable yet water-re-
sistant and ecological microfibre. NAE Vegan shoes 
and accessories are manufactured in certified and 
ethical factories in Portugal.

5. KINGS OF INDIGO. LEILA JEANS 
A unique balloon-shaped leg is not the only thing 
that sets these jeans apart—they’re also made with 
100% organic cotton, the pocket linings are made 
of recycled plastic bottles and all of the metal trim 
is of recycled origin as well. To top it all off, the ecru 
colour keeps things crisp and fresh.

https://fairbee.com/product/asymmetrical-reverse-tank-top/
https://fairbee.com/product/asymmetrical-reverse-tank-top/
https://fairbee.com/product/blouse-wide-slit-b03ch05-03-3/
https://fairbee.com/product/mini-messenger-milky-orange/
https://fairbee.com/product/sandra-brown/
https://fairbee.com/product/leila-jeans/
https://fairbee.com/product/asymmetrical-reverse-tank-top/
https://fairbee.com/product/asymmetrical-reverse-tank-top/
https://fairbee.com/product/blouse-wide-slit-b03ch05-03-3/
https://fairbee.com/product/mini-messenger-milky-orange/
https://fairbee.com/product/sandra-brown/
https://fairbee.com/product/leila-jeans/
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https://fairbee.com/product/howel-worker/ 
https://fairbee.com/product/matteo-low-sneaker-all-tan-nubuck-calf-leather-white-outsole-handcrafted-in-italy/ 
https://fairbee.com/product/cropped-jeans/ 
https://fairbee.com/product/vernon-heavy-2/
https://fairbee.com/product/victoria-scarf-iced-coffee/


/ 1
5

FAIRBEE’S CHOICE MEN

1. SO GOOD TO WEAR. VERNON HEAVY 
De klassieke coltrui is essentieel en mag in geen 
enkele garderobe ontbreken. En waarom zou je 
die niet volledig van GOTS-gecertificeerde biolo-
gisch katoen maken? Dat is de coltrui Thomas: 
met een mooie pasvorm, elegant, comfortabel 
en in de bosgroene tint een heerlijke aanwinst 
om te dragen in de herfst.

2. KINGS OF INDIGO. HOWEL WORKER
Kings of Indigo zijn niet alleen pioniers op het 
gebied van duurzaam denim, maar zeker ook 
op het gebied van denimdesign. Dat is te zien 
aan deze opvallende geborduurde jas. De rijke 
blauwe toon ontstaat door de 100% biologisch 
katoen te verven met plantaardig indigo.

3. CRAFTED SOCIETY. 
LAGE SNEAKER MATTEO – TAN
Alle grondstoffen van de Matteo sneaker komen 
van hoogwaardige Italiaanse leveranciers en de 
hele productie ligt in handen van vakkundige 
ambachtslieden. Met elk detail, van het slijtvaste 
bovenwerk uitgevoerd in nubuck, de kenmer-
kende gewatteerde schoenlip tot en met de van 
kalfsleer en van traagschuim gemaakte binnen-
zool, leveren deze schoenen de perfecte balans 
tussen tijdloze schoonheid en comfort.

4. ESME STUDIO’S. 
VICTORIA SJAAL – ICED COFFEE
Een gebreide sjaal om je schouders houdt je in 
de herfst lekker warm. Deze extra lange versie 
gemaakt van een mix van biologisch katoen en 
wol van Esmé Studios is perfect voor mooie- en 
koude herfstdagen. En wat nog beter voelt, is dat 
dit product tot stand is gekomen in samenwer-
king met uitsluitend BSCI-, Fairtrade- en GOTS-
gecertificeerde partijen.

5. UNRECORDED. CROPPED JEANS
Unrecorded-jeans zijn modern en minimalis-
tisch. Deze cropped versie is zo gesneden dat de 
pasvorm voldoende ruim is en toch een iets taps 
toelopende pijp heeft. Door de kortere lengte is 
deze stijl perfect om te pronken met een origi-
nele sok- en schoencombinaties. Deze jeans is 
gemaakt van 100% GOTS-gecertificeerd en zoge-
naamde 13 oz Italiaanse biologisch Candiani-de-
nim. Een kwaliteit die een leven lang meegaat.

1. SO GOOD TO WEAR. VERNON HEAVY
Everyone needs a classic turtleneck—why not 
make it this fully GOTS certified organic cotton 
one? Featuring a regular fit, the Thomas is ele-
gant yet comfy, and the forest green hue is a fall 
staple. 

2. KINGS OF INDIGO. HOWEL WORKER 
Kings of Indigo are not only pioneers in sustaina-
ble denim, but they are also pushing boundaries 
in denim design overall, as seen with this head-
turning embroidered coat. The rich blue tone 
is achieved by dyeing 100% organic cotton with 
vegetable indigo.

3. CRAFTED SOCIETY. 
MATTEO LOW SNEAKER – TAN
All components and production of the Matteo 
sneaker come from high quality Italian suppliers 
and skilled artisans. With every detail accounted 
for, from a wear-resistant Nubuck upper, to the 
signature quilted tongue, to a calfskin-lined me-
mory foam insole, these shoes provide the perfect 
balance of timeless beauty and comfort.

4. ESME STUDIO’S. 
VICTORIA SCARF – ICED COFFEE
The knit scarf is a fall essential, and this extra long 
organic cotton and wool blend version from esmé 
studios will keep you extra warm and toasty this 
time of year. You can also feel good knowing it is 
produced with BSCI, Fairtrade and GOTS certified 
partners. 

5. UNRECORDED. CROPPED JEANS
A modern, minimal denim style, these Unrecor-
ded jeans are cut for a wider fit with a slightly 
tapered leg and cropped length, perfect for 
showing off your sock and shoe pairings. These 
jeans are made from 100% GOTS certified orga-
nic 13 oz Italian Candiani denim—quality that 
lasts a lifetime.

https://fairbee.com/product/vernon-heavy-2/
https://fairbee.com/product/howel-worker/ 
https://fairbee.com/product/matteo-low-sneaker-all-tan-nubuck-calf-leather-white-outsole-handcrafted-in-italy/ 
https://fairbee.com/product/victoria-scarf-iced-coffee/
https://fairbee.com/product/cropped-jeans/ 
https://fairbee.com/product/vernon-heavy-2/
https://fairbee.com/product/howel-worker/ 
https://fairbee.com/product/matteo-low-sneaker-all-tan-nubuck-calf-leather-white-outsole-handcrafted-in-italy/ 
https://fairbee.com/product/victoria-scarf-iced-coffee/
https://fairbee.com/product/cropped-jeans/ 
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WOMEN

OOK ALS IS MODE ALS ZELFEXPRESSIE GEEN SPECIFIEK 
MANNELIJKE OF VROUWELIJKE EIGENSCHAP, TOCH ZIT 

ER WEL EEN KERN VAN WAARHEID IN DAT HEDENDAAGSE 
MODE TOCH VOORAL EEN VROUWELIJKE AANGELEGEN-

HEID IS. ONGEVEER TACHTIG PROCENT VAN DE WERKNE-
MERS IN DE KLEDINGINDUSTRIE IS VROUW. VELEN 

WERKEN ONDER ERBARMELIJKE OMSTANDIGHEDEN. 
GELUKKIG WORDEN ER TEGENWOORDIG STEEDS MEER 

MERKEN GELANCEERD DOOR VROUWEN ZELF. HET BLIJKT 
DAT VOORAL VROUWEN DE LAT VOOR DUURZAME VER-

VAARDIGING VAN KLEDING HOGER LEGGEN. 

ALTHOUGH ADOPTING FASHION AS A MEANS OF EXPRES-
SION IS NEITHER A FEMININE NOR MASCULINE TRAIT, 

THERE IS TRUTH TO THE STATEMENT THAT FASHION TO-
DAY IS A WOMEN’S ISSUE. APPROXIMATELY 80% OF THE 

WORLD’S GARMENT WORKERS ARE WOMEN, AND MANY OF 
THEM WORK UNDER CHALLENGING CONDITIONS. THANK-
FULLY, AS THE YEARS HAVE GONE ON, AN EVER-INCREAS-
ING NUMBER OF WOMEN-OWNED BRANDS ARE COMING TO 

THE FOREFRONT AND RAISING THE BAR FOR HOW OUR 
CLOTHES ARE MADE. 

PHOTO: J LABEL. AW2021 COLLECTION
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BEWUSTE MERKEN MAKEN HET VERSCHIL
 
Toen Giselle van der Star met haar Atelier Jungles 
begon, wilde ze vooral die kleermakers en naaisters 
inhuren die door de buitenwacht als kansarm wor-
den bestempeld. Meestal vanwege hun culturele 
achtergrond en veronderstelde gebrekkige sociale 
vaardigheden. Of omdat ze nieuwkomers zijn in 
Nederland die hulp nodig hebben om hun weg 
te vinden. Atelier Jungles begon in Den Haag van 
meet af aan met een volwaardig in-house atelier. 
Van der Star: “we zorgen ervoor dat onze werkne-
mers onder goede condities werken en dito ar-
beidsvoorwaarden hebben.” 

Elsien Gringhuis koos er ook voor om lokaal vak-
manschap centraal te stellen en zo hoge ethische 
en kwaliteitsnormen te stellen aan de kledinglijn 
die haar naam draagt. “Ik werk met bedreven kleer-
makers en leid zelf voortdurend jonge ambacht-
slieden op. Mijn doel is om vakmanschap in Neder-
land te behouden. Alleen met mensen die kundig 
zijn en die mijn opvattingen over kwaliteit delen wil 
ik aan de slag.”

Natuurlijk kiezen niet alle merken ervoor om een 
eigen atelier in huis te hebben. Janneke Honings 
en Judith van der Wolde, oprichters en eigenaren 
van J LABEL, werken samen met een fabriek in 
India die gecertificeerd is op goede arbeidsom-
standigheden, eerlijke  lonen en rechtvaardige be-
handeling van vrouwen op de werkplek. “In deze 

ELSIEN GRINGHUIS

THE CONSCIOUS BRAND DIFFERENCE

When Giselle van der Star started Atelier Jungles, 
she made it a point to hire tailors and seamstress-
es who are “often seen as underprivileged for a va-
riety of reasons such as background or social skills, 
or if they are newcomers to the Netherlands that 
need a helping hand to find their way.” 

In fact, she set up a full in-house studio in The 
Hague, the birthplace of Jungles, “where we make 
sure our workers work under the best possible con-
ditions under Dutch law.” Elsien Gringhuis has also 
chosen to focus on local craftsmanship as a way to 
maintain the high ethical and quality standards of 
her eponymous clothing line. “I work with skilled 
tailors and constantly train young crafts(wo)men 
myself to maintain craftsmanship in the Nether-
lands…I only work with people who not only have 
skills, but who also share the same values.”

Of course, not all brands choose to have in-house 
studios. Janneke Honings and Judith van der Wol-
de, founders and owners of J LABEL, have part-
nered primarily with a factory in India that holds 
certifications for their fair working conditions, 
wages and treatment of women in the workplace. 
“In this factory, women are represented on all lev-
els, including management. Besides that, the fac-
tory has a paid traineeship for underprivileged 
women who mostly come from rural areas.” This 
traineeship allows women to learn how to become 

WOMEN



GISELLE VAN DER STAR, ATELIER JUNGLES. Photo: Henriëtte Guest

JUDITH AND JANNEKE, J LABEL XXXLENA SWEATER RHUBARB, J LABEL

WOMEN

https://fairbee.com/product/xxxlena-sweater-rhubarb/
https://fairbee.com/product/xxxlena-sweater-rhubarb/
https://fairbee.com/product/mario-low-refined-sneaker-light-grey-nubuck-white-outsole-handcrafted-in-italy/
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J LABEL AW2021. LENA SWEATER GRAPHITE & SUMAN DRESS TEAL. Photos: Renske Meinema

WOMEN

https://fairbee.com/product/xxxlena-sweater-graphite/
https://fairbee.com/product/xxxsuman-dress-teal/
https://fairbee.com/product/xxxlena-sweater-graphite/
https://fairbee.com/product/xxxsuman-dress-teal/
https://fairbee.com/product/xxxlena-sweater-graphite/
https://fairbee.com/product/xxxsuman-dress-teal/


fabriek zijn vrouwen vertegenwoordigd op alle 
niveaus, ook in het management. Daarnaast biedt 
de fabriek een betaalde stage voor kansarme vrou-
wen die veelal van het platteland komen.” In hun 
traineeship leren deze vrouwen het coupeuse vak. 
Aansluitend kunnen ze solliciteren naar een baan 
in de fabriek of hun nieuw opgedane vaardigheden 
elders inzetten. Judith en Janneke zijn trots op 
het feit dat het werk dat hun merk creëert vrou-
wen niet alleen financiële onafhankelijkheid biedt, 
maar ook de mogelijkheid om in contact te komen 
met andere vrouwen in de branche. “Deze vrouwen 
zorgen voor elkaar en het werk creëert zo een nieu-
we wereld een community naast hun gezinsleven, 
die hen vooruithelpt.”

DE VROUW HEEFT DE TOEKOMST - EN DE 
TOEKOMST IS DUURZAAM

Atelier Jungles, Elsien Gringhuis en J LABEL zijn 
merken met vrouwelijke oprichters, die de posi-
tie van vrouwen versterken en duurzaamheid ook 
superbelangrijk vinden. Dat zij deze doelstellin-
gen nastreven is niet toevallig. “Op grotere schaal 
is duurzaamheid verbonden aan mensenrech-
ten, omdat alle mensen, ongeacht hun geslacht, 
achtergrond of locatie, in een veilige en schone 
omgeving moeten kunnen leven en werken”, vin-
den de oprichters van J LABEL.

Het is eigenlijk vrij logisch dat degenen die pleiten 
voor de gezondheid en het welzijn van de planeet 
dat ook willen voor de mensen die erop leven en 
werken. Wil iets echt duurzaam zijn, dan moeten 
zowel milieunormen als mensenrechten worden 
gerespecteerd. Gringhuis vind dat duurzaamheid 
gaat over het hele plaatje: “over kwaliteit en over 
gelijkheid. Iedere onderdeel  in de keten van het 
vervaardigen van kleding is van belang.” 

En gelukkig maar! Wij zijn optimistisch over de 
toekomst van duurzame mode en de vrouwen 
die dit mogelijk maken. Want er zijn steeds meer 
merken en consumenten die dit soort normen en 
waarden toejuichen. 

seamstresses, after which they are able to apply 
for a job at the factory, or take their newly learned 
skills elsewhere. Honings and van der Wolde take 
pride in the fact that the jobs their brand creates 
“not only provide women with financial indepen-
dence, but they also provide the opportunity to 
connect with other women in the industry. These 
women look after each other and the employment 
creates a new world besides their family life to en-
joy.”

THE FUTURE IS FEMALE 
—AND SUSTAINABLE

Atelier Jungles, Elsien Gringhuis and J LABEL 
are not only all women-owned and women-em-
powering brands, but they also all consider the 
sustainability of their offerings to be of utmost 
importance as well. This overlap in their values is 
not coincidental. “On a larger scale, sustainability 
intersects with human rights because all people, 
no matter their gender, background or location, 
should be able to live and work in a safe and clean 
environment,” state J LABEL’s founders. 

It makes sense that those who advocate for the 
health and wellbeing of the planet would do the 
same for those living and working on it. For some-
thing to be truly sustainable, both environmental 
and human rights standards must be respected. 
As Gringhuis puts it, “Sustainability is about the 
whole picture. About quality and equality. Every-
thing in the chain of making clothes matters.” 

Thankfully, with more brands and consumers than 
ever coming to the same realization now, we are 
optimistic about the future of sustainable fashion 
and the women making it all happen. 

HET IS EIGENLIJK VRIJ LOGISCH DAT DEGENEN DIE 
PLEITEN VOOR DE GEZONDHEID EN HET WELZIJN VAN 
DE PLANEET DAT OOK WILLEN VOOR DE MENSEN DIE 
EROP LEVEN EN WERKEN.

WOMEN
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LOVE IT!

Solitude
SOLITUDE is opgericht door twee zusters 
die zelf sieraden vervaardigen. Hun signa-
tuur is minimalistisch en toch elegant. Je 
herkent hun collectie aan de organische 
vormen en tijdloze designs. De sieraden 
worden gemaakt van gerecyclede edelme-
talen. 

SOLITUDE  are two sisters that create 
jewellery with their own hands. They love 
the minimalistic yet elegant style. Their co-
llection is characterized by organic shapes 
and timeless designs. They make the jewe-
llery out of real and recycled 14 karate gold 
and 925 silver. 

LOVE IT!

https://fairbee.com/brand/solitude/
https://fairbee.com/brand/solitude/
https://fairbee.com/brand/solitude/
https://fairbee.com/product/coin-necklace-gold-14k/
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QURC
QURC is een jong en innovatief merk. Zij 
kenmerkt zich door een sterke focus op 
duurzaamheid. Haar missie is om als vegan 
en duurzaam merk de competitie aan te 
gaan met de grote merken op het gebied 
van stijl en comfort en dat is gelukt.

QURC is a young and innovative brand. 
Their approach towards fashion is sustai-
nable and environmentally aware. QURC.’s 
mission is to show that their vegan and 
sustainable fashion can compete with the 
major brands in terms of style and comfort. 
And yes, they succeeded.

LOVE IT!

https://fairbee.com/brand/qurc/
https://fairbee.com/brand/qurc/
https://fairbee.com/product/marinha-blue-essential/
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LISE BONNET & MARTIN JOHNSON, CRAFTED SOCIETY
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BEHIND THE BRAND

ITALIAANSE SCHOENEN HEBBEN DE  

REPUTATIE DE BESTE SCHOENEN TER 

WERELD TE ZIJN. DIT KOMT DOOR  

DE RIJKE TRADITIE VAN ITALIAANSE  

LEERLOOIERIJEN IN COMBINATIE MET PURE 

PASSIE VOOR HET SCHOENMAKERSCHAP. 

HET ZIJN PRECIES DEZE GEPASSIONEERD-

HEID EN DESKUNDIGHEID WAAR MARTIN  

JOHNSON, ALS MEDEOPRICHTER VAN HET 

LUXE SCHOENENMERK CRAFTED SOCIETY, 

DE FOCUS WIL LEGGEN. HIERONDER EEN  

INTERVIEW MET JOHNSON OVER HET  

ONTSTAAN EN DE DRIJFVEREN ACHTER  

ZIJN ITALIAANSE AMBACHTELIJKE,  

ONDERNEMING.

ITALIAN SHOES HAVE A REPUTATION  

FOR BEING THE BEST SHOES IN THE 

WORLD. THIS IS BASED ON ITALY’S  

EXTENSIVE HISTORY IN LEATHER  

TANNING AS WELL AS ITS PURE  

AND SIMPLE PASSION FOR SHOE  

CRAFTSMANSHIP. THIS PASSION  

AND EXPERTISE WERE WHAT MARTIN  

JOHNSON WANTED TO HIGHLIGHT  

WHEN HE CO-FOUNDED LUXURY SHOE 

BRAND, CRAFTED SOCIETY. BELOW,  

HEAR FROM JOHNSON HIMSELF ABOUT 

THE INCEPTION OF AND MOTIVATION 

BEHIND HIS ITALIAN ARTISAN-CENTRED 

ENTERPRISE.

ACHTER DE SCHERMEN  
BIJ CRAFTED SOCIETY:  

DE AMBACHTSLIEDEN DIE  
DE SAMENLEVING MAKEN 

BEHIND THE VEIL: THE ARTISANS  
AT THE HEART OF CRAFTED SOCIETY

https://fairbee.com/brand/crafted-society/
https://fairbee.com/brand/crafted-society/
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TELL US A LITTLE BIT ABOUT CRAFTED SOCIETY —
HOW DID IT START AND WHAT WAS THE INSPIRATION 
BEHIND IT? 

The Crafted Society journey started six years ago. It was 
2015 and I had quit my previous role as the CEO of an LA-
based footwear social enterprise and was taking some 
time off to reflect with my wife, Lise, and our two then-
young children, as to our next adventure. After a few 
months and countless dinner table convers tions, Lise 
and I decided to pursue our own dream instead of hel-
ping someone else achieve theirs.

From the day we decided to go it alone, we knew exactly 
what we wanted to create: timeless, handcrafted objects 
of beauty that were 100% made in Italy. We just didn’t 
know who would make them. While luxury labels talk a 
lot about craftsmanship, they never reveal who their ta-
lented artisans are. It is part of what they call their “trade 
secrets.” 

Not being deterred by this, we left for Italy at the end 
of 2015 in search of the mythical artisans. They were not 
easy to find, but with the help of industry friends, we 
were introduced to our first artisans.

At this point in time, we had the what, how and who, but 
we were still searching for the why. This eventually pre-
sented itself to us during our first meetings with multiple 
artisan families dotted throughout Italy. Instead of intro-
ducing our ideas, we decided to interview our potential 
future partners by asking them all one question: What is 
the single biggest threat to your legacy?

Despite not sharing any connections with each other and 
coming from a wide range of regions such as Lombardy, 
Marche, Tuscany, Veneto, Calabria and Sicily, they all una-
nimously stated that they were struggling to identify, on-
board and train the next generation of artisan apprenti-
ces. 

Coming from within the industry, this makes complete 
sense. Large, powerful brands force their production part-
ners to sign strict confidentiality agreements. This in turn, 
in exchange for orders and work, banishes highly talented 
makers to an anonymous existence and dramatically shi-
fts the balance of power towards the fashion houses.
 

VERTEL ONS OVER CRAFTED SOCIETY — HOE BEGON 
HET EN WAT WAS JULLIE INSPIRATIEBRON?

Mijn reis met Crafted Society begon zes jaar geleden. Het 
was 2015 en ik had mijn vorige functie als CEO van een 
sociale schoenenonderneming in LA neergelegd. Ik had 
een timeout genomen om met mijn vrouw Lise en onze 
twee toen jonge kinderen na te denken over ons volgen-
de avontuur. Een paar maanden en vele keukentafelges-
prekken later, besloten Lise en ik om onze eigen droom 
na te jagen, in plaats van weer iemand anders te helpen 
die van hen te verwezenlijken.

Vanaf de dag dat we besloten om voor onszelf te gaan, 
wisten we precies wat we wilden creëren: tijdloze, hand-
gemaakte producten, 100% gemaakt in Italië. We wisten 
alleen nog niet wie dat zou gaan doen. Terwijl luxe labels 
vaak de mond vol hebben over vakmanschap, onthu-
llen ze nooit wie hun getalenteerde ambachtslieden zijn. 
Dit maakt deel uit van wat zij hun ‘handelsgeheimen’ 
noemen.

We lieten ons hierdoor niet afschrikken en vertrokken 
eind 2015 naar Italië, op zoek naar onze eigen legenda-
rische ambachtslieden. Ze waren niet gemakkelijk te vin-
den, maar met de hulp van enkele relaties uit de bran-
che vonden wij onze eerste personen.  Op dat moment 
hadden we het wat, het hoe en het wie in beeld, maar we 
waren nog steeds op zoek naar het waarom. 

Het waarom diende zich vervolgens aan tijdens onze ont-
moetingen met verschillende ambachtelijke families uit 
heel Italië. In plaats van de gesprekken aan te vangen 
met het introduceren van onze ideeën, stelden we onze 
potentiële toekomstige partners allemaal één vraag: wat 
is de grootste bedreiging voor uw nalatenschap?

Ondanks dat zij elkaar niet kenden, ze waren afkomstig 
uit heel Italië, Lombardije, de Marken, Toscane, Veneto, 
Calabrië en Sicilië, kwamen ze unaniem tot dezelfde ui-
tkomst. Namelijk dat ze grote moeite ondervonden om 
de volgende generatie ambachtelijke leerlingen op te 
sporen, aan boord te brengen en op te leiden. 

Vanuit het perspectief van de industrie is dit volkomen 
logisch. Grote, machtige merken dwingen hun produc-
tiepartners om strikte geheimhoudingsovereenkomsten 

“VANAF DE DAG DAT WE BESLOTEN OM VOOR ONSZELF TE GAAN, WISTEN WE 
PRECIES WAT WE WILDEN CREËREN: TIJDLOZE, HANDGEMAAKTE PRODUCTEN, 
100% GEMAAKT IN ITALIË.”  “FROM THE DAY WE DECIDED TO GO IT ALONE, WE 
KNEW EXACTLY WHAT WE WANTED TO CREATE: TIMELESS, HANDCRAFTED OB-
JECTS OF BEAUTY THAT WERE 100% MADE IN ITALY.”

BEHIND THE BRAND
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MARIO LOW REFINED SNEAKER IN LIGHT GREY NUBUCK

BEHIND THE BRAND

https://fairbee.com/product/mario-low-refined-sneaker-light-grey-nubuck-white-outsole-handcrafted-in-italy/
https://fairbee.com/product/mario-low-refined-sneaker-light-grey-nubuck-white-outsole-handcrafted-in-italy/
https://fairbee.com/product/mario-low-refined-sneaker-light-grey-nubuck-white-outsole-handcrafted-in-italy/
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MARIO GRASSETTI, FOUNDER OF IFG AND CRAFTED SOCIETY’S FIRST SHOE ARTISAN, HAND CUTTING 

LEATHER. MARIO LOW SNEAKERS ARE NAMED AFTER HIM. 

PEACE EBHOHIMHEN, ONE 

OF THE ARTISANS THAT WAS 

TRAINED THROUGH MARIO 

GRASSETTI’S APPRENTICE-

SHIP PROGRAM. HE CAME BY 

BOAT TO ITALY FROM  

NIGERIA 6 YEARS AGO DUE 

TO CHRISTIAN PERSECUTION. 

HERE HE RECONNECTED WITH 

HIS LONG TIME GIRLFRIEND 

WHO HE HAS A CHILD WITH.

BEHIND THE BRAND
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This is how we unwittingly stumbled upon our purpose: 
to use the power of transparent craftsmanship to inspire, 
empower and educate the next generation of artisans. 
This became our reason for being, our greater purpose 
rather than simply making money. We decided there and 
then to preserve a crafted society (our namesake), while 
using luxury as a force for good (our foundation’s name-
sake).

WHY DID YOU DECIDE TO WORK WITH ARTISANS?

We decided to work with master Italian artisans, because 
they are simply the best in the world at what we wanted 
to create (shoes, bags, leather goods and accessories).But 
when we delved deeper into their struggles, we also reali-
zed that they needed a new voice, a voice based on ethics. 
They could not directly challenge big brands or industry 
in general, but we could. They needed someone new to 
fight for them, so we inadvertently became the David to 
the monopoly of the luxury industry’s Goliath.

WHAT IS WORKFLOW LIKE WHEN WORKING WITH 
THEM? WHAT DOES YOUR BRAND DO TO PERPETUATE 
THEIR TRADITIONAL CULTURES AND THEIR HIGH-QUA-
LITY SEWING TECHNIQUES?

Lise designs all of our products from our studio in Am-
sterdam. Designs are then shared with our laboratories 
in Italy. The creation process is very collaborative and in-
clusive. We seek the input of our artisans when adding 
details which highlight their skill. We accept and respect 
the prices the workshops give us as they cover their (ex-
pensive) labour costs, overhead and profit requirements.
 
For example, in our footwear we wanted to include a 
specific stitching technique on the back heel and quilt 
stitching on the tongue. These two additional aesthetic 
elements increase costs by 20%, but the end result is fan-
tastic and our customers can see and appreciate these 
handcrafted elements in every shoe.

WHAT ARTISANSHIP PROJECTS ARE YOU CURRENTLY 
COLLABORATING ON?

We recently decided to expand our footwear offering 
into non-sneakers that are still casual yet sophisticated. 

HET CREATIEF PROCES IS ZEER COLLABORATIEF EN INCLUSIEF. WE VRAGEN 
DE INPUT VAN ONZE AMBACHTSLIEDEN EN ZIJ VOEGEN DETAILS TOE DIE HUN 
VAARDIGHEID BENADRUKKEN. WE ACCEPTEREN EN RESPECTEREN DE PROPOSI-
TIES DIE DE WERKPLAATSEN ONS VOORREKENEN, OMDAT HUN (HOGE) ARBEIDS-
KOSTEN, OVERHEAD EN WINSTVEREISTEN GEDEKT MOETEN ZIJN.

te ondertekenen. In ruil voor opdrachten en werk wor-
den ook zeer getalenteerde makers tot een anoniem en 
roemloos bestaan gedwongen. Alle macht is verschoven 
naar de modehuizen.

Zo stuitten we op onze ambitie: wij zouden de kracht van 
transparant vakmanschap aanwenden om de volgende 
generatie ambachtslieden te inspireren, te empoweren 
en op te leiden. Dit werd onze bestaansreden, ons hogere 
doel, in plaats van alleen maar winst maken. We besloten 
daar en toen om ons in te zetten voor een ambachtelijke 
samenleving. Crafted Society werd onze bedrijfsnaam. 
Luxe is de bezieling van ons merk. Dit zie je terug in de 
naam van onze stichting die Luxury for Good heet.

WAAROM HEB JE ERVOOR GEKOZEN OM MET AMBA-
CHTSLIEDEN TE WERKEN?

We besloten om met Italiaanse meesters te werken, om-
dat ze gewoon de beste ter wereld zijn in wat wij willen 
maken: schoenen, tassen, lederwaren en accessoires. Toen 
we meer te weten kwamen over de strijd die zij moeten 
leveren voor hun (voort)bestaan, realiseerden we ons dat 
ze een nieuwe stem nodig hadden; een woordvoering ge-
baseerd op ethiek. Deze individuele vakmensen konden 
de grote merken of de industrie in het algemeen niet di-
rect uitdagen, maar wij wel. Ze hadden een nieuw iemand 
nodig om het voor hen op te nemen. Zodoende werden 
wij tegen wil en dank de David die het monopolie van de 
Goliath van de luxe-industrie trotseerde.

HOE ZIET DE WORKFLOW VAN JULLIE SAMENWER-
KING ERUIT? EN WAT DOET JULLIE MERK OM DE TRA-
DITIONELE WERKWIJZEN EN DE HOOGWAARDIGE NA-
AITECHNIEKEN IN STAND TE HOUDEN?

Lise ontwerpt al onze producten vanuit onze studio in 
Amsterdam. De ontwerpen worden vervolgens gedeeld 
met onze laboratoria in Italië. Het creatief proces is zeer 
collaboratief en inclusief. We vragen de input van onze 
ambachtslieden en zij voegen details toe die hun vaardig-
heid benadrukken. We accepteren en respecteren de pro-
posities die de werkplaatsen ons voorrekenen, omdat hun 
(hoge) arbeidskosten, overhead en winstvereisten gedekt 
moeten zijn. Een voorbeeld. In één van onze ontwerpen 
wilden we met een specifieke stiktechniek op de hiel en 

BEHIND THE BRAND
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We partnered with Blue Star, the leading independent 
workshop in Marche who are synonymous with high 
quality, handcrafted moccasins.

WHY DO YOU THINK THE ARTISANS OF THE WORLD 
ARE DISAPPEARING?

Multiple reasons, but everything stems back to the 
power game within luxury. Sixty to seventy years ago, 
the tailor, cordwainer, milliner and weaver were all reve-
red as the original heroes of luxury. Then came brands 
driven solely by profit, which slowly shifted emphasis 
from the hands and reputations of makers to logos, sta-
tus, elitism and secrecy. In modern-day Italy, it is very 
expensive to run a workshop. With raw material prices 
increasing out of tilt—especially after COVID-19—and 
brands demanding lower prices, higher margins, shorter 
lead times and higher quality, the level of financial pres-
sure added to the lack of workers and almost zero gover-
nment subsidies, means many family-run businesses are 
staring down the barrel of a gun with very little ability to 
avoid the inevitable.

HOW CAN THESE ISSUES BE RESOLVED?

A utopia would call for the Italian government to access 
available funds in Brussels for the purpose of preserving 
a significant part of the country’s cultural legacy. Brands 
producing with Italy’s masters would choose to follow a 
purposeful and ethical brand trajectory and would com-
pensate fairly for production. They would cease to im-
pose financial penalties on late samples or production 
orders. They would embrace transparency and support 
a free-market economy, stimulating healthy competition 
instead of simply waving around their cheque-books to 
purchase the last remaining independent workshops.
But as the above may take forever to materialize, the best 
remedy to address the artisans’ challenges lies within the 

THE CREATION PROCESS IS VERY 
COLLABORATIVE AND INCLUSIVE.  
WE SEEK THE INPUT OF OUR 
ARTISANS WHEN ADDING DETAILS 
WHICH HIGHLIGHT THEIR SKILL. WE 
ACCEPT AND RESPECT THE PRICES 
THE WORKSHOPS GIVE US AS THEY 
COVER THEIR (EXPENSIVE) LABOUR 
COSTS, OVERHEAD AND PROFIT  
REQUIREMENTS.

quiltsteken op de tong uitvoeren. Deze twee esthetische 
elementen verhogen de kosten met 20%. Maar het ein-
dresultaat is fantastisch en onze klanten waarderen deze 
handgemaakte elementen in elke schoen.

AAN WELKE AMBACHTELIJKE PROJECTEN WERKT U  
MOMENTEEL? 

We hebben onlangs besloten om ons schoenenaan-
bod uit te breiden naar comfortabele instappers, non-
sneakers die casual en toch verfijnd zijn. We zijn een part-
nerschap aangegaan met Blue Star, een toonaangevende 
onafhankelijke werkplaats in de Italiaanse Marken, die 
naam maakte met handgemaakte mocassins van hoge 
kwaliteit.

WAAROM DENK JE DAT DE AMBACHTSLIEDEN VAN DE 
WERELD OP UITSTERVEN STAAN?

Er zijn meerdere redenen, maar alles is uiteindelijk terug 
te voeren op het machtsspel binnen het luxe segment. 
Zestig tot zeventig jaar geleden werden de kleermaker, 
de koordvlechter, de hoedenmaker en de wever allemaal 
geëerd als helden die luxeproducten schiepen. Later 
kwamen de merken die uitsluitend werden gedreven 
door winstoogmerk. Zij verlegden langzaam maar zeker 
de focus van de handen en de reputaties van de makers 
naar logo’s, status, elitaire dikdoenerij en geheimhou-
ding. In het hedendaagse Italië is het erg duur om een 
atelier te runnen. Met de stijgende grondstofprijzen – 
vooral na COVID-19 – en merken die lagere prijzen, hoge-
re marges, kortere doorlooptijden eisen en toch steeds 
hogere kwaliteitseisen stellen, is de financiële druk op 
veel familiebedrijven ondraaglijk aan het worden, nog los 
van het gebrek aan werknemers en zo goed als nul over-
heidssteun. Veel familiebedrijven staren in de loop van 
een geweer, ze kunnen geen kant meer op. Ze zijn niet 
meer bij machte om het onvermijdelijke af te wenden.

HOE KUNNEN DEZE PROBLEMEN WORDEN OPGE-
LOST?

Mijn utopie is dat de Italiaanse overheid toegang zou 
krijgen tot fondsen uit Brussel om de culturele erfenis 
van het land op dit gebied te redden. Merken die met 
Italiaanse meesters produceren, zouden er dan ook voor 
kiezen om zonder meer ethisch te werk te gaan en eerli-
jke prijzen gaan betalen voor hun producten. Ze zouden 
ophouden met het opleggen van financiële sancties als 
bijvoorbeeld een monster of een productieorder om be-
grijpelijke redenen vertraging oploopt. De branche zou 
transparantie omarmen en een vrijemarkteconomie in-
clusief gezonde concurrentie stimuleren, in plaats van 
zoals nu met hun chequeboekjes in het rond te zwaaien 
om de laatst overgebleven onafhankelijke ateliers op te 
kopen.

Maar aangezien het een eeuwigheid kan duren voordat 
dit werkelijkheid wordt, loopt de beste aanpak van de uit-

BEHIND THE BRAND
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1. DAVID DRIVING SHOES @ BLUE STAR, CRAFTED SOCIETY’S ARTISAN FOR DRIVING SHOES/MOCCASINS. NAMED  
AFTER DAVID GUERRINI - FOUNDER OF BLUE STAR 2. ANNA DRIVING SHOE @ BLUE STAR. NAMED AFTER ANNA 
GUERRINI 3. ADDING THE CRAFTED SOCIETY SCISSOR TO THE VAMP OF THE DRIVING SHOE.

1

2 3

BEHIND THE BRAND

https://fairbee.com/product/anna-driving-shoe-light-olive-honey-outsole-handcrafted-in-italy/
https://fairbee.com/product/anna-driving-shoe-light-olive-honey-outsole-handcrafted-in-italy/
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1. BESTSELLER MARIO LOW REFINED SNEAKER IN ITALIAN WHITE NAPPA LEATHER. 2. SUBTLE BRANDING 

FOR TIMELESS UNDERSTATED LUXURY

BEHIND THE BRAND

https://fairbee.com/product/mario-low-refined-sneaker-white-full-grain-leather-white-outsole-handcrafted-in-italy/
https://fairbee.com/product/mario-low-refined-sneaker-white-full-grain-leather-white-outsole-handcrafted-in-italy/
https://fairbee.com/product/mario-low-refined-sneaker-white-full-grain-leather-white-outsole-handcrafted-in-italy/
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dagingen waar ambachtslieden voor staan vooralsnog 
via de snelgroeiende macht van sociaal bewuste consu-
menten. Consumenten kunnen stemmen met hun por-
temonnee. De tijd van de consument is echt nu. Als een 
merk weigert te onthullen wie hun ambachtslieden zijn, 
waar hun goederen worden gemaakt, van welke mate-
rialen, hoeveel ze hun werknemers betalen, enzovoorts, 
dan is de vraag legitiem of dat dan het type merk is, waar 
uw zuurverdiende geld heen gaat? Ik weet dat het voor 
ons zo niet werkt. Daarom vormen onze persoonlijke wa-
arden het hart van het DNA van Crafted Society.

HOE KAN HET STIMULEREN VAN VAKMANSCHAP WE-
RELDWIJD ARMOEDE VERMINDEREN?

Echte luxe is een maatstaf voor kwaliteit. Echte kwaliteit 
is een resultaat van ambacht. Via onze Luxury for Good 
Foundation werken we aan programma’s om de grootste 
uitdagingen aan te pakken waarmee onze ambachtslie-
den momenteel worden geconfronteerd: het gebrek aan 
bereidwillige leerlingen. We verbinden dit met de huma-
nitaire opgave om migranten die Italië binnenkomen, na-
dat ze hun thuisland ontvluchtten vanwege conflicten, 
een toekomst te bieden.

Door mensen in nood te koppelen aan onze ambachts-
lieden en de opleiding volledig te bekostigen, dragen we 
eraan bij dat er ook in de toekomst een talentenpijplijn 
van ambachtslieden zal bestaan. Het levert zowel carriè-
remogelijkheden op alsook sociale integratie en waardig-
heid voor veel nieuwe Italiaanse burgers en toekomstige 
generaties. We hopen er ook aan bij te dragen dat voor-
treffelijk vakmanschap de komende jaren gaat bijdragen 
aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de Vere-
nigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling.

WAT IS UW VISIE OP SAMENWERKING MET ANDERE 
PARTIJEN, ZOALS FAIRBEE, OM EEN POSITIEVE IMPACT 
TE GENEREREN?

De waarden van Crafted Society komen voort uit delen en 
inclusie. We beseffen dat we moeten samenwerken met 
verschillende changemakers, met belanghebbenden en 
met collega’s en met de consumenten in onze sector om 
de ecologische en humanitaire impact te hebben die we 
graag willen. Geen enkel individu of bedrijf levert los van 
elkaar alle oplossingen, maar door samen te werken met 
andere bedrijven zoals Fairbee, die voor het goede kie-
zen, creëren we collectief een beweging en de dynamiek 
om zaken ten goede te keren. Hoe leuk is dat! 

rapidly growing sector of socially conscious consumers. 
Consumers have the power to vote with their wallets. The 
time of the consumer is now. If a brand refuses to divul-
ge who their makers are, where their goods are made, 
what materials the goods are made of, how much their 
workers are paid, etc., then is that the type of brand you 
wish to spend your hard-earned money on? I know for us 
it isn’t. Which is why our own personal values have been 
placed at the core of Crafted Society’s DNA.

HOW CAN CRAFTSMANSHIP REDUCE GLOBAL PO-
VERTY?

True luxury is a measure of quality. True quality is a 
function of craft. Through our Luxury for Good Founda-
tion, we are working on programs to address the single 
largest challenge facing our artisans—lack of willing 
apprentices—while simultaneously addressing the hu-
manitarian challenge of migrants entering Italy after 
fleeing their homelands due to conflict.
 
By pairing people in need with our artisans and subsi-
dizing their training completely, we will help to create a 
future talent pipeline of artisans while providing career 
opportunities as well as social inclusion and dignity for 
many new Italian citizens and their future generations. 
We hope also to contribute towards ensuring that exqui-
site craftsmanship is able to address many of the United 
Nations’s sustainable development goals during the co-
ming years.

WHAT IS YOUR VIEW ON COOPERATING WITH OTHER 
STAKEHOLDERS, LIKE FAIRBEE, TO GENERATE POSI-
TIVE IMPACT?
 
Crafted Society’s values are deeply rooted in sharing and 
inclusion and we acknowledge that we must collaborate 
with changemakers, stakeholders, peers and consumers 
within our industry to have the environmental and hu-
manitarian impact we wish to see. No one individual or 
company has all of the solutions, but by teaming up with 
other (for good) businesses like Fairbee, we are collecti-
vely creating a movement to use business as a force for 
good. How cool is that! 
 

BEHIND THE BRAND
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MAN

EEN GOED VERZORGDE EN GOEDGEKLEDE 

MAN IS NIETS NIEUWS. IN DE ACHTTIENDE  

EN NEGENTIENDE EEUW WERD ZO’N MAN  

EEN DANDY GENOEMD, AAN HET EIND  

VAN DE VORIGE EEUW WERD DE TERM  

‘METROSEKSUEEL’ GEINTRODUCEERD,  

DIE OORSPRONKELIJK VERWEES  

NAAR JONGE MANNEN MET EEN GOED  

INKOMEN, DAT ZE IN HUN EIGEN FYSIEKE 

VERSCHIJNING INVESTEERDEN. SINDS 

DE TERM TWEE EN EEN HALF DECENNIA 

GELEDEN WERD BEDACHT, IS METROSEK-

SUEEL GEDRAG, ZO NIET DE NORM, DAN 

TOCH OP ZIJN MINST GENORMALISEERD 

GERAAKT IN ONZE SAMENLEVING. DE TERM 

VOELT INMIDDELS VEROUDERD AAN, WANT 

DEZE REFEREERT AAN DE VERONDERSTEL-

LING DAT HET ONGEBRUIKELIJK OF ZELFS 

OPMERKELIJK IS DAT MANNEN ZICH BEZIG-

HOUDEN MET PERSOONLIJKE HYGIËNE OF 

OM HUN UITERLIJK GEVEN.

A WELL-GROOMED AND WELL-DRESSED  

MAN IS NOTHING NEW. KNOWN AS A  

“DANDY” IN THE EIGHTEENTH AND  

NINETEENTH CENTURIES, THOSE ALIVE 

TODAY MAY BE MORE FAMILIAR WITH THE 

TERM “METROSEXUAL”, ORIGINALLY  

USED TO REFER TO YOUNG MEN WITH  

DISPOSABLE INCOMES WHO HAD A  

DESIRE TO INVEST IN THEIR OWN  

PHYSICAL APPEARANCES. SINCE THE 

TERM WAS COINED TWO AND A HALF  

DECADES AGO, SO-CALLED METROSEXUAL 

BEHAVIOUR HAS BECOME, IF NOT THE 

NORM, THEN AT THE VERY LEAST  

NORMALIZED WITHIN OUR SOCIETY.  

THE TERM NOW FEELS OUTDATED,  

FUNCTIONING ON THE ASSUMPTION  

THAT IT IS UNUSUAL OR EVEN REMARK-

ABLE FOR MEN TO ENGAGE IN PERSONAL 

HYGIENE OR TO CARE ABOUT THEIR  

APPEARANCE.

HEPHAESTUS COAT BY ATHRTY
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MAN

As society continues to shift its attitudes surroun-
ding masculinity, a new kind of fashion-forward 
man is emerging. His grooming and dress standards 
are impeccable as always, but fresh perspectives on 
gender and sustainability are giving him a renewed 
purpose. 

THE GREEN-FEMININE STEREOTYPE
 
As outlandish as it sounds, there is evidence to  
suggest that our society has developed a cognitive 
link between femininity and “greenness.” This sub-
conscious link discourages men from engaging in 
green behaviours, like recycling or shopping sustai-
nably, all in order to safeguard their gender identity. 

Thankfully, this green-feminine stereotype has be-
come more widely recognized in the past few years. 
And this is what coincides with the birth of a new 
type of dandy: a man who actively opposes this phe-
nomenon, and looks good while doing it. 

GENDERLESSLY SUSTAINABLE

In 2021, men who are more secure in their gender 
identity are often also more comfortable exploring 
their self-expression through fashion, and going 
green in the process. Modern brands like ATHRTY 
Amsterdam are taking it upon themselves to blur 
the gender boundaries that were so rigidly esta-
blished in previous eras. Their luxury streetwear co-
llections are completely unisex. Inspired by nature 
and produced locally and in small quantities in the 
Netherlands, ATHRTY is proud to offer a more sus-
tainable and conscious approach towards consu-
merism and style. Of note is their Spring/Summer 
2021 collection, which pays homage to the jellyfish. 
Whether on purpose or not, the three sets from the 
collection are in shades of blue and pink—colours 
that have long been associated with gender ste-
reotypes. Despite this, each set looks perfectly at 
home being modeled on both a masculine and a 
feminine form.

TIMELESSLY CONSCIOUS

While experimentation is always encouraged, some 
men already know that the classics are what are 
right for them. Their journey then is to find sustai-
nable versions of these things they love, without sa-
crificing on quality. For Maarten Veer, the ultimate 
wardrobe staple for men is the white shirt. “Where 
women have their ‘little black dress,’ men should 
have their ‘perfect white shirt.’” This is why he star-
ted Ceesnco, a company that aspires to outfit men 
in a shirt they can rely on, season after season, for 

Terwijl de samenleving haar houding ten aanzien 
van mannelijkheid blijft veranderen, ontstaat er een 
nieuw soort fashion-forward man. Zijn aspiraties 
op het gebied van verzorging en kleding zijn zoals 
het de bewuste man betaamt onberispelijk, maar 
eigentijdse opvattingen over gender en duurzaa-
mheid leiden tot nieuwe ambities. 

HET GROEN-VROUWELIJKE ARCHETYPE

Hoe merkwaardig dit ook klinkt, er zijn aanwijzingen 
dat er in onze hedendaagse samenleving een cog-
nitief verband is ontwikkeld tussen vrouwelijkheid 
en ‘duurzaamheid’. Deze onwillekeurige link ontmo-
edigt mannelijke mannen om duurzaam gedrag te 
vertonen, zoals recyclen of duurzaam winkelen, in 
een onbewuste poging om hun genderidentiteit te 
beschermen.

Gelukkig is dit groen-vrouwelijke archetype de afge-
lopen jaren breder onderkend. Dit inzicht valt sa-
men met de geboorte van een nieuw type dandy: 
een man die zich actief tegen dit fenomeen verzet 
en er goed uitziet.

GENDERLOOS DUURZAAM

Anno 2021 voelen mannen, die zekerder zijn van hun 
genderidentiteit, zich vaak ook meer op hun ge-
mak bij zelfexpressie door middel van mode. Daarbij 
past het ook om te kiezen voor duurzame kleding. 
Moderne merken zoals ATHRTY Amsterdam zetten 
zich in om de gendergrenzen te vervagen die in 
voorafgaande tijdperken zo rigide zijn vastgesteld. 
ATHRTY’s luxe streetwear collecties zijn volledig uni-
sex. De inspiratie van het merk komt van natuurlijke 
en lokaal vervaardigde materialen, in kleine hoevee-
lheden geproduceerd in Nederland. ATHRTY brengt 
consequent een meer duurzame en bewuste bena-
dering van consumentisme en stijl. Zie bijvoorbeeld 
de lente/zomer collectie van 2021 van het merk, die 
een eerbetoon is aan de kwal. Of het nu doelbewust 
is of niet, de drie sets uit de collectie zijn uitgevoerd 
in de kleuren blauw en roze – precies de kleuren die 
al lang het voorbeeld zijn van genderstereotypering. 
Ondanks deze keuze ziet elke set er perfect uit, ge-
modelleerd naar zowel een mannelijke als een vrou-
welijke vorm. 

TIJDLOOS BEWUST

Hoewel experimenteren altijd wordt aangemoe-
digd, weten sommige mannen eenvoudigweg dat 
de klassiekers hen passen. Hun oogmerk is dan om 
duurzame versies te vinden van de juweeltjes waar 
ze van houden, zonder in te boeten op kwaliteit. 
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MAN

AURELIA PINK SHORTS & AURELIA PINK T-SHIRT BY ATHRTY

https://fairbee.com/product/aurelia-shorts-flamingo-pink/
https://fairbee.com/product/aurelia-shorts-flamingo-pink/
https://fairbee.com/product/aurelia-t-shirt-flamingo-pink/
https://fairbee.com/product/aurelia-shorts-flamingo-pink/
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SLIM FIT STRETCH SHIRT LIGHT BLUE AND BLACK BY CEESNCO. Photo: studiohuibvanwersch

MAN

https://fairbee.com/product/zwart-overhemd-slim-fit-stretch/
https://fairbee.com/product/zwart-overhemd-slim-fit-stretch/
https://fairbee.com/product/zwart-overhemd-slim-fit-stretch/
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Voor Maarten Veer is een wit shirt zo’n ultiem kle-
dingstuk voor heren. “Waar vrouwen hun ‘little black 
dress’ hebben, zouden mannen hun ‘perfect white 
shirt’ moeten hebben.’ Daarom begon hij Ceesnco, 
een bedrijf dat ernaar streeft mannen uit te rusten 
met het overhemd waarop ze seizoen na seizoen bij 
elke gelegenheid op kunnen vertrouwen. Hoewel 
het allemaal begon in klassiek wit, zijn Ceesnco 
shirts nu ook verkrijgbaar in zwart, donkerblauw en 
lichtblauw. Elk shirt is gemaakt van 100% GOTS-ge-
certificeerd biologisch katoen en heeft een slanke, 
normale pasvorm. Het doel van Veer is “niet om het 
meest trendy shirt toe te voegen aan de garderobe 
van een man”, maar om “het favoriete item aan zijn 
kledingkast en aan zijn leven toe te voegen”.

Op het eerste gezicht lijken ATHRTY Amsterdam 
en Ceesnco elkaars tegenpolen. Ze vertegenwoor-
digen immers streetwear versus kantoorkleding 
en genderloos tegenover traditioneel mannelijke 
expressie. Maar bij nadere beschouwing komen er 
juist meer overeenkomsten in beeld: beide merken 
geven prioriteit aan bewuste productie en allebei 
bieden ze mannen zorgvuldig ontworpen essen-
tials, die jarenlang dienst zullen doen in hun garde-
robe. 

ATHRTY en Ceesnco laten zien dat de nieuwe dan-
dy, die zich op het snijvlak van mode, gender en 
duurzaamheid bevindt, met zijn persoonlijke stijl 
alle kanten met kwaliteit en impact op kan. En of 
hij zich nu kleedt voor klimaatprotesten, genderre-
bellie of gewoon vanwege het plezier om er goed 
uit te zien, we hopen dat dit archetype een blijver-
tje is! 

any occasion. Although it all started with the clas-
sic white, Ceesnco shirts are now also available in 
black, dark blue and light blue. Each shirt is made 
with 100% GOTS certified organic cotton and comes 
in a slim and regular fit. Veer’s goal is “not to add the 
trendiest shirt to a man’s wardrobe,” but rather to 
provide “the favourite shirt in that man’s closet and 
beyond.”

At first glance, ATHRTY Amsterdam and Ceesnco 
appear to be opposites. They represent streetwear 
versus office wear, genderless versus traditiona-
lly masculine expression. But on closer inspection, 
more parallels come into focus: both prioritize cons-
cious production and both provide men with me-
ticulously designed essentials that will serve their 
wardrobes for years to come. We see then that the 
new dandy, who exists at the junction of fashion, 
gender and sustainability, can take his personal 
style in whichever direction he pleases, without sa-
crificing on quality or impact. And whether he dres-
ses himself for the purpose of climate protest, gen-
der rebellion or for the simple joy of looking good, 
we hope that he is here to stay. 

MAN
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LOVE IT!

https://fairbee.com/brand/sustainable-lifestyle/
https://fairbee.com/brand/sustainable-lifestyle/
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Worlds Of Opportunities
WOO is de afkorting van World of Oppor-
tunities, een duurzame organisatie met 
premium merk. Zij opereert vanuit Ho Chi 
Minh City en Amsterdam. Zij heeft een mooi 
aanbod van premium ambachtelijke lifes-
tyle producten, gemaakt met respect voor 
mens en planeet. In elke fase van de keten 
focust zij op het genereren van positieve 
duurzame impact.

WOO, short for Worlds of Opportunities, 
is a social enterprise and premium impact 
brand based in Ho Chi Minh City, Vietnam 
and in Amsterdam, the Netherlands. They 
offer a nice range of high-quality lifestyle 
products, handcrafted with care for the 
planet and the people. Every phase of the 
supply chain is focused on generating a po-
sitive social and sustainable impact.

LOVE IT!

https://fairbee.com/brand/sustainable-lifestyle/
https://fairbee.com/brand/sustainable-lifestyle/
https://fairbee.com/brand/sustainable-lifestyle/
https://fairbee.com/product/woo-reed-diffuser-upcycled-vodka-bottle-black-50-ml/
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WHAT’S BUZZIN

WE ARE 
LIVE!

Fairbee launches platform in cooperation with the Amsterdam Fashion Week. 
Fairbee lanceert platform in samenwerking met de Amsterdam Fashion Week.

De 8th editie van de Nederlandse  
Sustainable Fashion Week is van 23-29 
september 2021. Fairbee sluit een part-
nerschap met de DSWF en zit in de jury 
bij de Moving Fashion Forward Award.

8th Edition of the Dutch Sustainable 
Fashion Week from 23-29 September 
2021; Fairbee partnered up with DSFW 
and is part of the jury of the Moving  
Fashion Forward Award.

DSWF
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Op 24-25 september beginnen de Sustaina-
ble Development Action Days. Wat kan jij 
doen om deze doelen te bereiken? Fairbee 
focust zich op SDG 12, verantwoorde con-
sumptie & productie. 

Sustainable Development Action Days from 
24-25 September. What can you do to achieve 
these goals? Fairbee focus on SDG 12, respon-
sible consumption & production.

Het revolutionaire cosmeticamerk FOOD FOR SKIN sluit zich aan als partner bij Fairbee.
FOOD FOR SKIN joins Fairbee’s platform. Fairbee new partner is the revolutionary cosmetic 
brand Food for Skin. 

WHAT’S BUZZIN

EVENT!
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Fairbee is here to inspire, inform and invite you to think differently about the 

way you consume. We want to encourage you to try something new that 

makes you look and feel good without putting stress on our planet. All the pro-

ducts we offer are produced by partner brands who take care of our people, 

our animals and our environment. We truly believe that together with you, 

we can contribute to a positive change in the supply chain of lifestyle products. 

#LETFAIRBEE

www.fairbee.com


