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Deze informatiebrief brengt u op de hoogte over de laatste ontwikkelingen rondom de
Laura Fauteuil, met onder meer informatie over:
De LAURA
de laatste prototypes
werken aan details
bestellen

Label met diepgang - De LAURA
In het proces om de schets van onze Laura te vertalen naar een echte fauteuil zijn
keuzes gemaakt en beslissingen genomen.
Een ongewoon moeilijke opdracht was het zoeken naar een naam. Wat zetten we op het
label, wat is goed genoeg en hoe emotioneel kan zoiets zijn. Iedereen die ons volgt via
Facebook weet inmiddels dat 'De LAURA' voldoende is om alles wat belangrijk is in zich
te hebben.
Haar naam en met nadruk; - om wie en waarover het gaat een schreeuw om hulp!

hand gemaakt, heerlijk zacht en knuffelbaar
De laatste Prototypes
In april was daar het verlossende bericht van Ahrend: "De vijf prototypes van 'De LAURA'
zijn klaar." Toen nog netjes ingepakt om goed bekeken, gevoeld en gecontroleerd te
worden.
Voldoet 'De LAURA' aan de strenge eisen en belangrijker, voldoet 'De LAURA' aan haar
schets en onze verwachtingen? Het antwoord daarop was negatief. Met enige
teleurstelling bleek dit prototype meer weg te hebben van een kruk dan een lekkere stoel.

Werken aan details
Er wordt nu hard gewerkt aan 'De LAURA'. De zitting wordt iets dunner, gelijk aan de
schets, op de juiste hoogte en iets aflopend naar de rugleuning. Voor beter zitcomfort
worden singels (elastieken) gebruikt die ook in de wat duurdere stoelen zitten. Gebruik
van dikker schuim zal 'De LAURA' een ronder en zachter gevoel geven.
Alles wordt gedaan om u de zitbeleving te geven die Laura ontworpen heeft.

Uitvoerbaar in alle wensen
Het bestelproces
De afgelopen maanden hebben zich meer mensen toegevoegd aan de lijst met
belangstellenden. Voor degene die zich al vanaf het begin hebben ingeschreven is het
geduld aardig op de proef gesteld.
Nu is het zaak dat de laatste eindjes goed aan elkaar worden geweven zodat de
productie in juli kan beginnen.
Het bestelformulier komt vrij als de financiele route geheel vlekkenloos verloopt.

Laura Fauteuil - prijs € 595
Zoals u weet wordt De LAURA door Ahrend volledig duurzaam met de hand gemaakt
vanuit maatschappelijk belang (zonder hieraan te verdienen) en krijgen wij, Stichting
Project Laura, een donatie van u welke door aanschaf van De LAURA direct wordt
overgemaakt.
We hopen dat we met deze informatiebrief brandende vragen hebben beantwoord. Heeft
u nog eventuele vragen, suggesties of ideeën dan horen we die heel graag, laat het ons
weten: secretaris@stichtingprojectlaura.nl
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Voor het online zetten van het bestelformulier wachten we op productie
vrijgave.
Voor andere vragen niet besproken kunt
u contact opnemen met:
spl@stichtingprojectlaura.nl

Doe een donatie
Word ambassadeur
Like ons op Facebook

donatie stichting

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@stichtingprojectlaura.nl toe aan uw adresboek.

