Gebruik van het merk Zonnekind
Zonnekind is de geregistreerde naam voor poppen van stof en met de hand gemaakt die bedoeld zijn voor
kinderen, om mee te spelen.
Het gebruik van de naam Zonnekind is zonder overeenkomst met het Gilde niet toegestaan.






Bij de vormgeving van de verschillende poppen wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfasen van het kind,
waarbij het antroposofisch mensbeeld inspiratiebron is.
Zonnekindpoppen worden ambachtelijk vervaardigd. Dat wil zeggen dat de maker van begin tot eind bij
het proces van het ontstaan van de pop daadwerkelijk betrokken is.
Elke Zonnekindpoppenmaker draagt zorg voor het naleven van de richtlijnen bij het maken van een
Zonnekindpop.
Natuurlijk kan een ieder hiervan afwijken, experimenteren en naar eigen fantasie poppen maken, maar
dan niet onder de naam Zonnekind.
De Zonnekindpoppenmaker garandeert de kwaliteit van eigen werk en kan daar binnen een redelijke
termijn op aangesproken worden.

Geregistreerde Zonnekindpoppenmakers kunnen hun Zonnekindpoppen voorzien van een polsboekje met
informatie en een label met een registratienummer. Elke Zonnekindpop krijgt een registratienummer. Dit
nummer wordt gebruikt als garantie voor de klant. Geweven labels en polsboekjes kunnen tegen een geringe
bijdrage bij het Gilde besteld worden. Neem hiervoor contact op via info@zonnekindpoppen.nl.
Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden van het Gilde van Zonnekindpoppenmakers om de
kwaliteit van de aangeboden Zonnekindpoppen te bewaken en bewaren. Om dit te bereiken kan iedere
labelgebruiker de toetsingslijst gebruiken om het eigen werk te beoordelen; zoveel mogelijk bijeenkomsten met
collega's te bezoeken en elkaar aan te spreken op de richtlijnen van het certificaat.
Ga zorgvuldig om met dit erfgoed.

Richtlijnen bij het maken van Zonnekindpoppen
Zonnekindpoppen worden gemaakt van zuiver natuurlijke materialen, zoals katoen, zijde en wol en gevuld met
schone geplozen schapenwol.
De poppen worden zo met schapenwol gevuld, dat ze goed gevormd zijn en toch zacht aanvoelen.
Het hoofd wordt gevormd in ondertricot met belijning voor het gezicht, verschillende belijning voor de diverse
typen pop.
Het hoofd staat stevig op de romp.
De poppen zijn gemaakt van katoenen of wollen tricot in een levendige huidtint.
Details zoals neus, vingers, tenen en nagels worden bewust weggelaten. Dit is om het kind te stimuleren zijn
fantasie te gebruiken.
De gezichtsuitdrukking is neutraal en met kleurpotlood aangebracht. Zo’n gezichtje laat het kind vrij om elke
eigen stemming met de pop te delen. Het stoort de meeste kinderen dan ook helemaal niet als het opgetekende
gezichtje er door het spelen langzamerhand afslijt.
De poppen zijn veilig, knuffelsterk en technisch in orde.

Zonnekindpoppen zijn wasbaar. De belijning is vastgezet op het binnenhoofdje, zodat die tijdens het wassen
niet kan verschuiven.
De kleertjes worden ook gemaakt van natuurlijke materialen, in pasteltinten of primaire kleuren en effen of met
een heel klein motiefje.
De kleertjes zijn voor het kind makkelijk aan en uit te trekken bij de pop.
Lichaamsverhoudingen zijn als volgt: het hoofd is ¼ van de totale lengte van de pop.
De lengte van de pop is gelijk aan de reikwijdte van de armen.
De lengte van het lijf is 1 ½ keer de lengte van het hoofd.
De lengte van een arm is gelijk aan de lengte van het lijf.
De lengte van een been is gelijk aan de lengte van het lijf of arm met de voet extra.
De lengtes worden gemeten met een liniaal, dus rechtuit.

Certificaat voor de Zonnekindpoppenmaker
Ondergetekende,
naam
straat.
pc/plaats. land
e-mail
verklaart hierbij het geregistreerde merk Zonnekind uitsluitend te gebruiken voor poppen die voldoen aan de
richtlijnen , zoals die geformuleerd zijn in het certificaat voor de maker van Zonnekindpoppen.
datum
handtekening

Inzenden
Stuur bovenstaand formulier volledig ingevuld, ondertekend en gefrankeerd op naar:
Stichting Zonnekindpoppen
Mevr. M. van Leeuwen-Zier
Guardini-Nes 3
1862 AJ BERGEN NH
Voor meer informatie zie: www.zonnekindpoppen.nl

