
HUISDECOR EN CREATIEVE 

ACTIVITEITEN IN EEN BUDGET!

GEMAAKT DOOR ROSHNI NAEEM

ROTTERDAM



INTRODUCTIE

 Home decor is een kunst en vrouwen zijn geboren kunstenaars!

 Allah de Almachtige heeft ons allemaal gezegend met unieke talenten en een 

creatieve geest om na te denken, te analyseren en te creëren.

 Nu de pandemie ons in de nabije toekomst in onze beperkte en stressvolle 

werelden houdt, moeten we ons dan neerleggen bij een toenemend gebrek aan 

creativiteit in ons werk en leven?



 Het antwoord is nee!

 We moeten proberen naar de positieve aspecten van deze situatie te kijken.

 Tijdens quarantaine of lockdown kunnen we onze tijd efficiënt gebruiken.

 We kunnen productieve hobby's ontwikkelen.

 We kunnen rondkijken in het huis en improviseren op de plekken die onderhoud 

nodig hebben, een oud meubelstuk upgraden, onze oude kleren vernieuwen tot 

nieuwe en trendy wearables. Allemaal met een laag budget!

 In deze presentatie zullen we ons concentreren op enkele doe-het-zelf (DIY) 

creatieve activiteiten die ons niet alleen zouden kunnen helpen onze geest af te 

wijken van deze deprimerende situatie, maar die ook een bron van inkomsten 

kunnen zijn!



DIY KLEIN SCHALIGE BRUILOFT DECORATIE!

 Trouwzalen en grote verzamelplaatsen klinken tegenwoordig als verhalen uit het 

verleden, net als bij het stijgende aantal coronagevallen.

 Maar mensen moeten zich aanpassen aan de veranderende tijd.

 Daarom hebben velen besloten om kleine bijeenkomsten te organiseren waar 

alleen naaste familieleden en weinig vrienden bij betrokken zijn.

 Hier zijn enkele ideeën en tips die we met u willen delen om een kleine bruiloft 

of een ander evenement bij u thuis te plannen voor een zeer redelijke prijs.



DIY BLOEMEN BACKDROP VOOR BRUILOFTEN

(GEPROBEERD EN GETEST)



TWEEDE BLIK!



HANDGEMAAKTE BLOEMENPATCHES!

AANGEPAST VOLGENS THEMA



BRUIDS HENNA EN HENNA KAMER DECORATIE



MATERIALEN

 Kleurrijk Dupattas

 Bloemen (echt of kunstmatig)

 Stoel en tafel voor de bruid

 Lichten

 Henna/ Mehendi

 Totale Kosten: 50€

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=GoldtVliIn4

https://www.youtube.com/watch?v=-2V2eWQ7FP0

https://www.youtube.com/watch?v=GoldtVliIn4
https://www.youtube.com/watch?v=-2V2eWQ7FP0


De opstelling is speciaal ontworpen voor kleine bijeenkomsten zoals Nikkah, verloving 

of een andere functie. 80% van de totale bloemen is handgemaakt. Alle geborduurde en 

mooie gordijnen zijn ook HANDGEMAAKT, in combinatie met de bruidsjurk van de 

bruid. U kunt altijd aanpassen volgens uw keuze van kleur en ontwerp.

De decoratieartikelen kunnen ook voor verhuur worden gemaakt!



MATERIALEN

 9 tot 10 crepe papieren, 15 decoratieve papieren and A4 gekleurd papier

 Lijmpistool

 Glitter stoffen/gordijnen

 Statief als houder

 Karton voor basis van de bloemen

 Decoratieve materialen

 Totale kosten: 200€

 https://www.youtube.com/watch?v=xoWuNZDugE8

 https://www.youtube.com/watch?v=Td2LavuZ6Yk

https://www.youtube.com/watch?v=xoWuNZDugE8
https://www.youtube.com/watch?v=Td2LavuZ6Yk


GLIMP VAN 

ANDERE

KUNSTWERKEN!
GEPERSONAISEERDE

HANDGEMAAKTE BLOEMEN

MUUR DECOR

LINK: 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM

/WATCH?V=TD2LAVUZ6YK



Dezelfde 

materialen en 

methode. 

Gewoon 

vlinders in 

plaats van 

bloemen!

VLINDER 

3D WALL 

ART



MEER BLOEMMUUR IDEEËN



GELIJKAARDIGE HUWELIJKSACHTERGROND IDEEËN VOOR INSPIRATIE



DIY HANDGEMAAKTE JAPANSE BLOEMPOTTEN



VAN 

DICHTBIJ!



MATERIALEN

 Pink Sakura Flowers (of een ander volgens uw keuze en kleur)

 Gigantische bloempot

 Lijmpistool

 Roze Grint / Kleine steentjes

 Houten takken

 Totale Kosten: 130€



DIY BANK HOES



EEN OP MAAT GEMAAKTE L-VORM 7-ZITS BANKHOESJE



MATERIALEN:

 7 meter Wit of een ander gewatteerd doek. U kunt de afmetingen van de stof 

schatten op basis van uw bankmaat

 Naaimachine

 7 kussenhoezen volgens het kleurenthema van uw kamer.

 Totale Kosten: 70€

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=Td2LavuZ6Yk

https://www.youtube.com/watch?v=Td2LavuZ6Yk


NIEUWE JURK UIT OUDE SARREE!



NIEUWE JURK UIT OUDE SHARARA!



JAZAAK’ALLAH

VOOR U 

AANDACHT!


