
 

 
 

 

Upcycling 
Ik ben Ellen-Fay en ik zit in 1T3. Ons tweede project heet 
Upcycling. Upcycling betekent letterlijk afval nieuw leven in 
blazen. Wij gingen met onze klas naar de Boemerang, dat is de 
kringloopwinkel hier in Amstelveen. Bij deze winkel moesten we 
een aantal spullen uitkiezen die niet meer gebruikt werden, omdat 
ze bijvoorbeeld kapot zijn of mensen het niet willen hebben. Wij 
moesten met zijn vieren hier iets moois, nieuws en nuttigs van 
maken. Ons groepje heeft de U.P.C lamp gemaakt. Wij zijn Ellen- 
Fay, Luuk, Timon en Wietse. Ook moest ons product volledig 
deconstructabel zijn, dit betekent dat je het weer uit elkaar moet 
kunnen halen. 

 

bolletje opzet. 
 

U.P.C lamp staat voor Upcycling 
lamp, omdat de lamp compleet 
van geüpcyclede spullen is 
gemaakt. Wij hebben alle spullen 
van de Boemerang gebruikt, maar 
ook hebben we zelf twee kleine 
stukjes hout uit onze werkplaats 
gebruikt, en een paar schroefjes 
om alles goed vast te zetten. 
Hierdoor   is   het   gehele  product 

   deconstructabel.  Wij  hebben ook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tussendoor hadden wij een 

Dit is de beschrijving van 
ons product: 
Wij maken van een oud frame van 
een  lamp,  twee  ijzeren  bakjes 
(een hondenvoerbak   en  een 
wijnkoeler) en  de     standaard 
van   een    oude   paspop een 
mooie  lamp  met  verschillende 
functies.    Hij  geeft   licht   (zoals 
hoort bij een lamp) en hij ziet er erg 
leuk  en   gezellig   uit,  door  de 
plantenbakken. Deze zitten om de 
paal    heen.    De    kleinste 
(het hondenvoerbakje) boven en 
de grootste  (de   wijnkoeler) 
onder.  De  lamp   staat rechtop 
in een   zwartgeverfde standaard. 
Bovenaan   hoort    het  lampen 
bolletje te zitten, helaas mochten 
wij die niet meegeven. U moet dus 
zelf een  mooi  lampen   bolletje 
erop draaien. Wij hebben wel 
getest of de lamp werkte en dat 
doet hij. Het aan en uit knopje zit 
net iets onder de plek waar je het 

veel   met   de   machines   in  onze 
werkplaats gewerkt, om gaten te 
boren, te schuren en te zagen.  
Een van de allerbelangrijkste 
gereedschappen die wij 
hebben  gebruikt  was  de  vijl.  
Om mooie passende gaten te 
maken  in  het hout en het ijzer. 

 
Ons groepje had wel problemen 
met de bakjes erop te zetten. 
Uiteindelijk is dit toch gelukt door 
de stekker eraf te knippen en er 
een       nieuwe        stekker        op 
te doen, zodat wij tussendoor de 
bakjes makkelijk op de paal 
konden schuiven. Daarna was er 
nog een probleem met de bakjes 
vastzetten op de ijzeren paal/ 
staaf. Dit hebben wij gedaan door 
stukjes hout vast te zetten op de 
paal met schroefjes, hier staan de 
bakjes op. Als je de schroefjes uit 
het hout haalt kun je zelf bepalen 
op welke hoogte je de bakjes wilt 
hebben. 

tussenevaluatie. We hadden een 
gesprek met de directeur van de 
Boemerang. Wij hadden 4 kleine 
modelletjes gemaakt en de 
opdrachtgever gaf hier zijn 
mening over en zijn voorkeur. 
Voor ons koos hij het simpelste 
model. Wat uiteindelijk nog best 
moeilijk was om te maken. Wij 
zouden als lampenkap ook nog 
een   glazen   pot   nemen.    Het   
is  uiteindelijk  niet  gelukt  om  
die    te plaatsen. 

 
Woensdag 12 december werd het 
product getaxeerd. Dat betekent 
dat ze prijs gingen bepalen. En 14 
december is de eindpresentatie. 
Dit moet voor mij nog komen. 

 
Ellen-Fay de Coninck 
1T3 
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