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De Zahia-winkels zijn ware schatkamers van kralen, kleuren, 
stenen en parels. Als je een Zahia-winkel binnenstapt, voel je 
onmiddellijk de liefde voor schoonheid en authenticiteit, en ervaar 
je ook de persoonlijke aanpak. Ingeborg D’hoker is zaakvoerder 
van Zahia. Het vinden van nieuwe en exclusieve materialen geeft 
haar nog steeds een ongelofelijke kick. Inne Janssens is de 
workshopverantwoordelijke en vindt het fantastisch om nieuwe 
ideeën en technieken toegankelijk te maken voor iedereen. Valerie 
Claessens is ontwerpster. Zij heeft een feilloos gevoel voor kleur 
en vorm en zorgt elk seizoen weer voor prachtige creaties.

Zelf juwelen maken is een hype. Maar out of the blue net die ene originele ring, 
ketting of paar oorringen bedenken en maken, zo eenvoudig is dat niet. Er zijn 
speciale technieken, er zijn geslaagde en minder geslaagde kleurencombinaties en 
er zijn de tips en tricks, de do’s en don’ts waarvan je op de hoogte moet zijn om 
aan de slag te kunnen. Precies op dat domein zijn de medewerksters van Zahia 
onovertroffen specialisten. Ze weten alles over wat erbij komt kijken als je zelf 
sieraden wilt maken en daarenboven zijn ze meesters in het ontwerpen. Workshops 
zijn de corebusiness van Zahia. Over een periode van zes jaar hebben liefst 24.000 
klanten zich ingeschreven voor een van de vele Zahia-workshops in een van de vijf 
winkels. Drie medewerksters delen nu hun kennis in het prachtige Handgemaakt. 
Zelf juwelen maken. In het boek worden alle technieken uitgelegd, van eenvoudig 
kralen rijgen tot vintage-style sieraden maken met cabochons. Je vindt er meer dan 
100 ontwerpen in terug van halssnoeren, oorringen, armbanden en ringen. Kortom, 
dit boek is de ideale leidraad voor iedereen die zelf aan de slag wil om zijn eigen, 
unieke creatie te gaan maken. 
Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op www.zahia.be.
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